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Inzichten uit de systemische benadering
van Bert Hellinger als een aanvulling op
humanistische geestelijke begeleiding

Netty van Haarlem

The basic therapeutic method is healing through love1.
Bert Hellinger

Niemand, geen man, geen vrouw, is een eiland, maar ieder van ons is een schiereiland,
dat voor de helft aan het vasteland vastzit en voor de helft over de oceaan uitkijkt; we
zitten voor de helft vast aan onze familie en vrienden en cultuur en traditie en land
en natie en sekse en taal en allerlei andere verbanden. En de andere helft wil met rust
gelaten worden om over de oceaan te kijken. Ik denk dat we de mogelijkheid moeten
krijgen om een schiereiland te blijven.
Amos Oz

1 Hellinger lijkt deze uitspraak te hebben overgenomen van Freud, die aan Jung schreef: ‘Psychotherapie ist
dem Wesen nach heilen durch Liebe.’
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Samenvatting
In deze scriptie staat de vraag centraal op welke wijze de systemische benadering van de Duitse
psychotherapeut Bert Hellinger een brugfunctie kan vervullen tussen de methodiekbenadering
en grondhoudingbenadering van humanistisch geestelijke begeleiding (HGB). Deze brugfunctie
krijgt vorm in een verbinding van beide benaderingen van het HGB en daarnaast in de uitwerking van relationaliteit en verbondenheid vanuit een systemisch perspectief, wat tot nu toe in
het HGB nog niet aanwezig was. Hellinger is bekend van de door hem ontwikkelde methode
familieopstellingen. Om de vertaalslag naar het HGB te maken, wordt Hellingers werk hierbij (op
kritische wijze) ondersteund door de contextuele therapie van Iván Böszörmenyi-Nagy.
De methodiekbenadering – vertegenwoordigd door Jan Hein Mooren – en de grondhoudingbenadering – gerepresenteerd door Ton Jorna en Elly Hoogeveen – zijn als visies op het humanistisch raadswerk veelal tegenover elkaar blijven staan. In deze scriptie wordt een poging gedaan
beide benaderingen met elkaar te verbinden. In dit onderzoek wordt de methodiek van existentiële communicatie (Mooren 2010) gecombineerd met de aandacht voor de grondhouding en de
openheid in het contact, zoals kernmerkend voor het werk van Jorna en Hoogeveen.
Vanuit de systemische benadering wordt daarnaast zichtbaar dat de bestaande benaderingen
van HGB, ondanks hun aandacht voor verbondenheid, individueel georiënteerd zijn. Vanuit de
systemische en contextuele benadering wordt daarom een relationele dimensie toegevoegd aan
het HGB, die inzicht geeft in relaties met belangrijke anderen en handvatten biedt om hierin te
begeleiden. Vanuit dit perspectief kunnen relationele hulpbronnen worden aangesproken, kan
gewerkt worden aan evenwicht en vertrouwen in relaties (ook wanneer anderen die het betreft
niet aanwezig zijn), kan recht gedaan worden aan verschillende perspectieven en kan gewerkt
worden met dader- en slachtofferschap.

12 |

| 13

‘Ik kan geholpen worden als een ander het niet nodig heeft om mij te redden.
Als een ander mij wil redden word ik weer tot een object gemaakt,
dan is de relatie niet meer.’
Julia2 tijdens een opleiding familieopstellingen

Voorwoord
Met familieopstellingen kwam ik een aantal jaar geleden in aanraking met een nieuwe wereld.
De methode – ontwikkeld door Bert Hellinger – heeft een geheel eigen werkwijze en visie op
menselijke beweegredenen en relaties. De systemische benadering heeft me sindsdien niet
meer los gelaten. Het plaatste mijn eigen achtergrond, relaties en verhalen van anderen in een
ander daglicht. In mijn benieuwdheid naar deze benadering speelde mee dat deze voor mij
een waardevolle aanvulling bleek binnen mijn opleiding tot humanistisch geestelijk begeleider.
Door de methode kon ik me als representant in geheel andere (belevings)werelden inleven3 en
leren over lichamelijke gewaarwordingen als een mogelijkheid om een situatie te verstaan. De
theorie achter de systemische benadering geeft daarbij inzicht in de dimensie van relationaliteit.
Deze dimensie komt in veel psychologische benaderingen weinig aan bod, maar, vond ik al snel,
kan een aanvulling vormen voor humanistisch raadswerk. De systemische benadering kan de
betekenis en invulling van verbondenheid, ontmoetingen en contact binnen geestelijke begeleiding mogelijk verhelderen. Hoe dat gestalte kan krijgen, staat centraal in deze scriptie.
Bij een onderzoek naar bronnen en relationaliteit kan een dankwoord zeker niet ontbreken.
Dit is achterin opgenomen.

Netty van Haarlem
Utrecht, maart 2015

2 De namen van personen wier persoonlijke ervaringen in dit onderzoek ter sprake komen, zijn gefingeerd.
3 Volgens Varga von Kibéd zijn opstellingen tevens een oefening in het onthecht zijn. Het accepteren van ongewone
gevoelens – die je als representant waarneemt – stelt volgens hem in staat om met zowel bekende als ongewone
gevoelens proefondervindelijk (met een ‘alsof’) om te gaan (2002, 53).
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1. Inleiding
‘Iedere concrete mens leeft en sterft in een bepaalde relationele werkelijkheid (Meulink-Korf &
Van Rhijn 2002, 17).’ De systemische benadering van Bert Hellinger – waarin familieopstellingen
een belangrijke plaats innemen – beschouwt de mens als autonoom individu. Tegelijkertijd
begrijpt de benadering de mens vanuit zijn relationele context. Door deze perspectieven samen
te brengen, onstaat een nieuwe dimensie die een vertrekpunt kan vormen voor therapie of begeleiding. Autonomie is daarin een fundamenteel relationeel gegeven, maar het krijgt gestalte in
een relationeel verband.
De casuïstiek van van Bakens in de stroom (Mooren 1999; 2013a) en De moed om te zien
(Mooren 2010) laat zien dat relaties van de cliënt in het humanistisch geestelijke verzorging
(HGV)4 vaak onderwerp van gesprek zijn. Binnen het humanistisch raadswerk is er echter geen
theorie die specifiek ingaat op deze relationele context. De verschillende visies op het raadswerk
gaan in dit verband in op de cliënt en diens ervaring van relaties en verbondenheid. De relaties
zelf, het evenwicht dat in relaties al dan niet wordt ervaren en het perspectief van de ander komt
hierbij weinig aan bod. Als argument kan worden gegeven dat HGB geen therapie is. Toch blijkt
dat het relationele perspectief in de casuïstiek meer naar voren komt, dan dat het in de theorie
over het werk is terug te vinden (vgl. Mooren 2010). Dit geeft de indruk dat er een winst te
behalen is door na te gaan welke aspecten van het relationele perspectief bruikbaar zijn in het
humanistisch raadswerk en welke handvatten daarvoor gegeven kunnen worden. Het contextueel pastoraat, dat de relationele ethiek van de psychiater Iván Böszörményi-Nagy verbindt met
pastoraal werk, vormt hierbij een aanknopingspunt. Het werk van Nagy is tevens een belangrijke
onderlegging van Hellingers werk en zal ook worden besproken.
De methodiek van de systemische benadering is erop gericht is een vraag of thema van
een cliënt te verstaan in relatie tot diens familiesysteem (de relationele context). Hellinger heeft
daarnaast een visie op een goede en faire begeleidingsrelatie geformuleerd. Met behoud van de
spirituele dimensie en vanuit een fenomenologische houding lijkt hij een duidelijke methodiek

4 In deze scriptie wordt zowel gebruik gemaakt van de term humanistisch geestelijke verzorging (HGV) en humanistisch
geestelijke begeleiding (HGB). HGV wordt gebruikt om het werkveld van deze begeleiding aan te duiden; HGB verwijst
daarbij meestal naar de praktijk van de begeleiding. Daarnaast worden om stilistische redenen in dit onderzoek
verschillende termen gebruikt die naar het HGB verwijzen: humanistisch geestelijk werk, (humanistisch) raadswerk en
raadslieden.
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aan te dragen. Hellingers benadering verschilt hierin van de spirituele visie op HGB, die in het
formuleren van een methodiek terughoudender is. De narratieve visie op HGB biedt daarentegen
wel methodische handvatten, die inzicht geven in de levensverhalen van cliënten en de zingevingsvragen die daarin naar voren komen. Echter, in de narratieve visie komen de grondhouding
en de spirituele dimensie binnen het humanistisch raadswerk minder naar voren. Op basis
hiervan stelt dit onderzoek de vraag of de systemische benadering van Hellinger een verbinding
kan vormen tussen beide visies op humanistische geestelijke begeleiding en of de relationele
dimensie daarbij meer in het HGB geïntegreerd kan worden. In de beantwoording van deze
vraag wordt ook de systemische benadering zelf kritisch belicht en wordt het HGB geplaatst in
de context van huidige ontwikkelingen.

1.2 Methodiek en grondhouding in het raadswerk
Na de oprichting van de Universiteit voor Humanistiek (UvH) in 1989 ontstond een debat tussen
de voor- en tegenstanders van een methodiek van humanistisch geestelijke begeleiding. Hierin
zijn de voorstanders van methodiek en de voorstanders van het accent op de grondhouding
binnen het HGV te onderscheiden (Jacobs 2001). Hoewel deze discussie nu op de UvH minder
prominent naar voren komt, is er hier nog beperkt sprake van methodiekontwikkeling. Jan Hein
Mooren heeft vanuit zijn narratieve visie op HGB (Mooren 2013a). Hij gaat echter weinig in op de
grondhouding van waaruit de HGB’er werkt en de mogelijk spirituele dimensie van het werk. Ton
Jorna (2008) formuleert daarnaast een ‘zijnsmethodiek’ voor spirituele geestelijke begeleiding,
met een sterk accent op de innerlijke houding en de ontvankelijkheid van de begeleider. Deze
zijnsmethodiek blijft echter weinig geëxpliciteerd. Hiermee blijven de inhoudelijke richtlijnen voor
HGB beperkt en bieden ze weinig handvatten voor de praktijk. De systemische benadering van
Hellinger laat zien dat over meer thema’s die binnen HGB relevant zijn – waaronder een visie op
de grondhouding in het werk, relationaliteit en spiritualiteit – duidelijkere richtlijnen te geven zijn.
De systemische benadering kent zelf op zijn beurt een aantal inconsistenties. Op deze punten
is getracht de benadering met de contextuele theorie van Nagy te nuanceren. Mogelijk kan de
systemische benadering dan ook een bijdrage leveren aan het formuleren van een methodiek
van HGB, die ook het werk van Jorna omvat.

1.3 Veranderingen in het werkveld van geestelijke
begeleiding
De veranderingen in het werkveld van de zorg, waaronder transmuralisering en de toename
van ambulante zorgverlening, nopen tot een herbezinning op de aard van het HGB. Schilderman
constateert dat geestelijk verzorging niet in de zorg geïntegreerd is (Körver 2014, 8). Vosman
benadrukt de noodzaak van verandering in geestelijke verzorging: volgens hem zal het beroep
in transitie gaan of het zal verdwijnen (2012, 16). Het belang van vernieuwing in het werk en de
discussie over de huidige invulling ervan is ook buiten Nederland zichtbaar. Zo stelt de Amerikaanse praktisch theoloog Beaudoin dat geestelijk verzorgers nog op veel punten onteigend
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moeten worden en nog heel wat ideologie moeten loslaten, om de samenwerking met andere
disciplines aan te gaan en zich bewust te worden van wat zijzelf te bieden hebben (Körver 2014,
149).
Een bijdrage aan de methodiekontwikkeling van HGB kan niet zonder een visie op het
veranderingsproces waarin gezocht wordt naar nieuwe vormen van professionalisering en positionering binnen de organisatie (of daarbuiten, in een ambulante setting). Methodiekontwikkeling kan eraan bijdragen de positionering van de HGB’er te versterken. Het maakt inhoudelijke
discussie communicatie met andere beroepsgroepen beter mogelijk.

1.4 De systemische benadering van Bert Hellinger
De systemische benadering van de Duitse psychotherapeut Bert Hellinger (1925) is vooral
bekend van de methode van familieopstellingen. Familieopstellingen zijn in de jaren tachtig van
de vorige eeuw in Duitsland ontwikkeld. In Nederland gaan opstellingen in 2015 hun 19e jaar in.
Hellinger was in 1995 in Nederland nog nauwelijks bekend. Inmiddels is literatuur over de systemische benadering wereldwijd verkrijgbaar en wordt er in meer dan dertig landen met opstellingen gewerkt5 (Stam & Schreuder 2014). Madelung geeft als reden voor de grote interesse dat
onzekerheid, vereenzaming en verwarring in de samenleving op de voorgrond staan (2002, 44).
Volgens psychiater Van Florestein heeft het een diepgaand effect op mensen als ze vergeten dat
ze onderdeel zijn van een netwerk en kan dit leiden tot despressie (2009, 48).
De ervaring van het omgeven zijn van een, door het stromen van de oerliefde, levendige relatiebinding, wordt als helend ervaren. Net zoals je in een rivierbedding de op de bodem liggende stenen
en rotsblokken kunt waarnemen, als je goed kijkt, wordt onder het bedrieglijk snelstromende,
constant veranderende oppervlak [...] door dit werk de ondergrond zichtbaar. Hiermee wordt de
reden voor het gevaar van het oppervlak – de stroomversnellingen en de kolken – meteen duidelijk
en je kunt aan den lijve ondervinden dat de stroom degene draagt die deze ondergrond kent en
accepteert (Madelung 2002, 44).

De keuze voor Hellingers werk in deze scriptie vraagt toelichting, omdat de werkvorm familieopstellingen niet direct toepasbaar is binnen HGB. Een doel binnen de scriptie is om de vertaalslag
te maken van de systemische benadering naar het HGB. Er wordt verondersteld dat dit mogelijk
is, aangezien de inzichten van Hellinger zich ook lenen voor gebruik in gesprekken. Het boek
De kunst van het helpen (Hellinger 2004a) gaat bijvoorbeeld specifiek in op de houding van de
begeleider of hulpverlener. Om de vertaalslag te maken wordt ook gebruik gemaakt van de
contextuele benadering van Nagy en de wijze waarop deze is geïntegreerd in het contextueel
pastoraat. In dit onderzoek is voor de systemisch werk van Hellinger gekozen, omdat in deze
benadering in tegenstelling tot in veel andere systemische theorieën het gevoel een wezen-

5 Cohen, zelf werkzaam in de Verenigde Staten, benoemt dat de methode daar nog weinig navolging heeft gevonden
(2006a, 227).
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lijke rol speelt (Madelung 2002, 41). De benadering werkt vanuit liefde en heeft als doel om de
bindingsliefde in een systeem weer te laten stromen. Het werken vanuit liefde of werk vanuit
het hart past bij geestelijke begeleiding en wordt door verschillende auteurs over dit onderwerp
genoemd (Jorna 1992, 327; Jorna 2008, 288; Van IJssel 2007, 228). De benadering van Nagy
heeft een zakelijkere toon. Daarnaast spelen spirituele en levensbeschouwelijke uitgangspunten
bij Hellinger een rol, die in het werk van Nagy bijvoorbeeld ontbreken. De systemische benadering heeft daardoor een duidelijkere visie op hoe de mens zich kan verhouden tot het eigen (en
andermans) lot, dat hij niet in de hand heeft (vgl. Hellinger 2001a, 40-41). De opvattingen van
Hellinger wat betreft transcendentie worden binnen de scriptie echter ook ter discussie gesteld
vanuit het HGB (Jorna 2008; Hoogeveen 1991; Mooren 2014), de contextuele theorie (Böszörményi-Nagy & Krasner 1986) en de visie van een nieuwe generatie therapeuten die werken
vanuit de systemische benadering (Franke 2003; De Boer 2010; Gminder 2005).
Het werk van Hellinger kent veel verschillende invloeden. De benadering komt voort uit het
psychodrama van de Oostenrijks-Amerikaanse psychiater Jacob Moreno en de familietherapie
van de Amerikaanse psychologe Virginia Satir (Franke 2003, 18-19). De belangrijkste theoretische
onderbouwing van Hellingers werk is de contextuele therapie van de Hongaars-Amerikaanse
psychiater Iván Böszörményi-Nagy6 (1920-2007), die onderzoek heeft gedaan naar de invloed
van gebeurtenissen in familiesystemen gedurende verschillende generaties. De systemische
benadering van Hellinger richt zich van oorsprong vooral op familieopstellingen in groepen. ‘Familieopstellingen’ is een vorm van kortdurende therapie waarin representanten worden ingezet om
leden uit het systeem van de cliënt te representeren.

1.5 Probleemstelling
1.5.1 Doelstelling
De interne doelstelling van dit onderzoek is de systemische benadering van Hellinger – inclusief
achtergronden en onderbouwing – in kaart te brengen en vanuit deze benadering een aanvulling
te geven op de methodiek van HGB, met een speciale aandacht voor de (grond)houding in het
werk en de relationele context van de cliënt. Er wordt gepoogd de thema’s te actualiseren door
ze te relateren aan de huidige discussies binnen het vakgebied.
Het onderzoek levert een bijdrage aan de discussie over de methodiek en de grondhouding binnen HGV, die tot verschillende benaderingen van het werk heeft geleid, en poogt beide
posities met elkaar te verbinden. Er wordt getracht de methodiek van HGB uit te breiden en aan
te scherpen, door de (grond)houding, de relationele context en de dialoog met andere partijen
aan deze methodiek toe te voegen.

6

Nagy is uit te spreken als ‘Nodzj’. Het is gebruikelijk deze naam tot ‘Nagy’ af te korten.
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De externe doelstelling van deze scriptie is om geestelijk begeleiders handvatten te bieden in de
uitoefening van het werk en in discussies binnen het vakgebied en met de organisatie (of met
andere partijen). Het streven is de theorie in een heldere taal weer te geven, die de communicatie met derden over de inhoud van het HGV ten goede komt.

1.5.2 Vraagstelling
Op welke wijze kan de systemische benadering van Hellinger theoretisch gezien een brugfunctie
vervullen tussen de methodiek-benadering en de grondhouding-benadering van humanistisch
geestelijke begeleiding?
Deze vraagstelling resulteert in de volgende deelvragen, die elk corresponderen met een
hoofdstuk binnen de scriptie:
•

Hoofdstuk 2: Humanistisch raadswerk
Deelvraag: Hoe kunnen de verschillende visies op HGB worden omschreven en welke
methodiek of grondhouding hanteren deze visies op HGB?

•

Hoofdstuk 3: De systemische benadering
Deelvraag: Wat houdt de systemische benadering van Hellinger in, welke uitgangspunten en
onderbouwing kent deze benadering en hoe kan deze gesitueerd worden binnen de systemische benadering?

•

Hoofdstuk 4: De systemische benadering: een brug binnen het HGB?
Deelvraag: Wat kan er aan de systemische benadering van Hellinger worden ontleend, dat
een bijdrage kan leveren aan een methodiek in ruime zin voor HGB?

1.6 Begripsbepaling
Hieronder volgt een omschrijving van de centrale begrippen binnen het onderzoek: humanistisch
geestelijke begeleiding, methodiek en HGB, systemische benadering, contextuele benadering/
therapie, context en familieopstellingen. Van humanistisch geestelijke begeleiding zijn verschillende definities in omloop. Hier wordt een overkoepelende omschrijving gegeven, zoals deze
uitgangspunt vormt voor dit onderzoek. Naast deze begrippenlijst is in de bijlage een glossarium
met belangrijke begrippen uit het werk van Buber, Nagy en Hellinger. Deze drie auteurs maken
gebruik van een aantal specifieke termen, met onderling soms kleine verschillen in definitie. Het
glossarium kan hierbij verheldering bieden.
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Humanistisch geestelijke begeleiding (HGB)
Voor de definitie van het humanistisch raadswerk wordt de Beroepsstandaard van het Humanistisch Verbond (HV 2012) aangehouden. ‘In humanistisch geestelijke begeleiding komen vragen
aan de orde over wat het betekent mens te zijn, een menswaardig bestaan te leiden en zichzelf
te verwezenlijken, en over hoe mensen kunnen bijdragen aan een menswaardig leven van
medemensen en een duurzame samenleving (ibid., 4)’. Zij citeren de definitie van Jaap van Praag
(1911-1981), de grondlegger van het modern Nederlands humanisme:
Humanistische begeleiding is de ambtshalve, systematische benadering van mensen in hun
situatie in een sfeer van veiligheid en empathie, zodanig dat hun vermogen geactiveerd wordt tot
zingeving, oriëntatie en zelfbestemming, mede door confrontatie met de mogelijkheden van het
menszijn naar humanistisch inzicht, waardoor zij zelfstandig een levensvisie kunnen ontwerpen en
hanteren (HV 2012, 4).

Het HGB onderscheidt zich van psychotherapie in de invulling van het primair en secundair
referentiekader (Mooren 2008). Het primair referentiekader van de HGB’er omvat diens levensbeschouwing en de wetenschappelijke doordenking daarvan. Het secundair referentiekader van
de HGB’er is, geldt voor de psychotherapeut als primair referentiekader. Het secundaire referentiekader voor HGB wordt gevormd door psychologische kennis op basis van eigen ervaringen en
daarnaast de systematische psychologische kennis die hij tijdens de opleiding verworven heeft .
Andersom hanteert de psychotherapeut een visie op bestaan, mens en wereld als tweede referentiekader (ibidem).
Methodiek en HGB
In de geschiedenis van het HGB is sprake van een ambivalente houding ten aanzien van
methodiek. Volgens verschillende raadslieden, waaronder Jorna (Van IJssel 2007, 224),
Hoogeveen (1996) en Moolenaar (1997), is methodiek strijdig met de houding van de HGB’er en
zou de impliciete deskundigheid voorbij gaan aan de gelijkheid in het mens-zijn. Zij zagen hierin
het risico dat methodiek zou leiden tot een instrumentele houding, waarbij cliënten zich zouden
gaan voegen naar de oplossingsmethoden van de hulpverlener. Daarmee zouden zowel het
verhaal van de cliënt als de relatie met de HGB’er in hun openheid beperkt worden. Toch heeft
een methodiek belangrijke voordelen. Methodiek biedt handvatten voor de beroepspraktijk, geeft
raadslieden de mogelijkheid om het eigen handelen te reflecteren en aanknopingspunten om
met elkaar in gesprek te gaan over het werk (Mooren, 1999). Jorna, van wie volgens Van IJssel
(2007, 224) aanvankelijk gezegd kon worden dat hij net als Hoogeveen enigszins anti-methodisch
was, pleit tenslotte voor een ‘zijnsmethodiek’ die wordt gekenmerkt door deelnemende professionaliteit (Jorna 2008). Mooren geeft aan dat een theorie-gestuurd handelen dat op effectiviteit
getoetst kan worden niet of in mindere mate geldt voor HGB (Mooren 1999). De definitie zoals
deze over het algemeen gehanteerd wordt wanneer in deze scriptie over methodiek wordt
gesproken is die van Mooren, aangezien hij het meest heeft geschreven over methodiek in
relatie tot HGB. Mooren duidt methodiek aan als de ‘overdraagbare neerslag van deskundigheid
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(Mooren 2013a, 134)’. Een methodiek omvat een visie en een daarmee samenhangend handelen
(Mooren 1999, 21). Meer over de visies ten aanzien van methodiek van HGB wordt behandeld in
het tweede hoofdstuk van deze scriptie.
Systemische benadering
De systemische benadering of het systemische perspectief wordt gedeeld door benaderingen
die de invloed van familie en wederkerigheid in relaties in hun werk betrekken (Franke 2003, 23).
In navolging van het Handboek systeemtherapie wordt in deze scriptie het systemisch perspectief gebruikt als omvattend voor (therapeutische) benaderingen die zich richten op familie,
relaties, de relationele context en de verschillende opvattingen daarbinnen (Savenije 2008, 14).
De aandacht voor de wisselwerking tussen het individu en zijn omgeving is eind jaren vijftig van
de vorige eeuw ontstaan (Onderwaater 1989, 14-15). De vraag hoe de term ‘systemisch’ precies
gedefinieerd kan worden is nog onbeantwoord (Reijmers 2008, 36). Wellicht is dit het gevolg van
de rijkdom aan perspectieven binnen de systeemtherapie. Zoals in de bovengenoemde omschrijving van Franke, kan echter wel worden aangegeven waar de systemische benadering naar
verwijst. Het begrip biedt daarnaast ruimte aan de diversiteit die er binnen families en relaties
bestaat.7
De benadering van Hellinger wordt regelmatig aangeduid als ‘systemisch werk’. Hellingers
is geen onderdeel van de reguliere systeemtherapie8, hoewel de interesse en toepassing onder
therapeuten voor het werk toenemen (Franke 2003). Kenmerkend voor de systemische benaderingen die in dit onderzoek naar voren komen, is bovendien dat het individu hierin ook nadrukkelijk als actor geldt in relatie tot het systeem waar hij9 deel van uit maakt.
Contextuele benadering/therapie
De contextuele benadering verwijst naar het werk van Iván Böszörményi-Nagy, dat ingaat op
de relationele context van het individu. ‘Contextuele therapie richt haar doel op interventies die
zijn gebaseerd op het begrip van de fundamentele verbindingen tussen vroegste en alle latere
relaties (Böszörményi-Nagy & Krasner 1994, 25).’ Het werk van Nagy is tevens een relationele
ethiek. Kenmerkend zijn het streven naar en herstel van vertrouwen binnen (familie)relaties en
de aandacht die daarbij uitgaat naar individuatie. Nagy beschouwt de mens als existentieel gesitueerd in diens relationele context (Meulink-Korf & Van Rhijn 1997, 137).

7 Narratief en postmodern geïnspireerde therapeuten waren soms huiverig om gebruik te maken van de term
‘systeem’, die opgevat kan worden als verwijzing naar een cybernetisch perspectief. Tegenwoordig heeft de systemische
benadering echter vooral betrekking op betekenissen en perspectieven (Savenije 2008, 14).
8 Vanwege de verwarring die volgens de Duitse Systemic Association over ontstond – waarbij sommige cliënten
familieopstellingen en systeemtherapie als een en hetzelfde opvatten – beschouwde deze vereniging zich in 2010
genoodzaakt een duidelijke grens te trekken ten opzichte van familieopstellingen. De Duitse Systemic Association stelt
hierin dat een praktijk waarin cliënten met de ‘waarheid’ geconfronteerd worden niet verenigbaar met de richtlijnen voor
systemische therapie. De commercialisering van familieopstellingen roept bij hen reserves op. Naast het profijt dat de
cliënt heeft bij een opstelling, vrezen zij voor mogelijk verlies en achteruitgang na aanleiding van opstellingen. Tegelijkertijd
beschouwen zij het werken met deze methode als een mogelijkheid binnen de systeemtherapie. Hierover is volgens hen
constructieve discussie mogelijk, die echter beperkt moet blijven tot professioneel gekwalificeerde personen (Talarczyk
2011, 70-71).
9 Met oog op de leesbaarheid wordt in dit onderzoek doorgaans in de hij-vorm gesproken. Wanneer hiermee niet naar
specifieke personen gerefereerd wordt, is deze vorm bedoeld om beide geslachten te omvatten.
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Het contextueel pastoraat – soms contextuele begeleiding genoemd (Meulink 2006, 388) –
maakt gebruik van het contextuele denken van Nagy. Beide dienen te worden onderscheiden
van de contextuele theologie. Contextuele theologie verwijst naar theologieën die stellen dat de
context – verwijzend naar het sociale milieu, de tijdsgeest, economische omstandigheden of de
maatschappelijke positie va de theoloog zelf – bepalend zijn voor de theologie, die daarom niet
als universeel kan worden gezien. Een voorbeeld is de feministische theologie. De contextuele
theologie hanteert dus een andere definitie van context dan de contextuele benadering10 (Dillen
2004, 111).
Context11
De omschrijving van het begrip context is gebaseerd op Nagy, wiens werk een van de belangrijke bouwstenen is van Hellingers systemische benadering. Context is ‘het weefsel van
vertrouwen en onderlinge afhankelijkheid dat door geven en ontvangen van mensen tot stand
komt. De huidige relaties van een persoon maar ook die uit het verleden en de toekomstige
relaties vormen samen de context van een persoon (Meulink-Korf & Van Rhijn 1997, 479).’ In
kortere bewoordingen omvat de context van een persoon dus zijn bestaande en eerdere relaties,
het vertrouwen, de afhankelijkheid en het evenwicht zoals dat in die relaties is en wordt ingevuld.
In het werk van Hellinger staat deze relationele context ook centraal. Hellinger spreekt in dit
verband over het (familie)systeem12.
Familieopstellingen
De term ‘familieopstellingen’ werd als eerste gebruikt door de psychotherapeut Alfred Adler,
om aan te duiden dat elk individu verbonden is met de andere leden van zijn familiesysteem.
Voortbouwend op de methoden van Jacob Moreno, Eric Berne, Virginia Satir, Milton Erickson
en Iván Böszörményi-Nagy heeft Bert Hellinger opstellingen als een vorm van groepstherapie
ontwikkeld (Franke 2003, 18 & Cohen 2006a, 226). Familieopstellingen13 als methode is een
unieke werkwijze (Franke 2003). De methode vormt een wezenlijk onderdeel van Hellingers werk
en kan gerekend worden tot de kortdurende systeemtherapie. In een familieopstelling stelt een
cliënt zijn innerlijke beeld van zijn familie op (Franke 2003). Opstellingen vinden plaats via een
energetisch proces dat de onderliggende dynamieken in de familie oppikt (Sethi 2008). In deze
scriptie wordt onder familieopstellingen de methode verstaan die door Hellinger vanaf 1990 is
ontwikkeld, tenzij anders is aangegeven. Inmiddels worden familieopstellingen ook in individuele
setting toegepast, bijvoorbeeld met bodemankers of zelfs in de verbeelding. Familieopstellingen

10 Context heeft in de contextuele theologie een betekenis die dicht ligt bij het dagelijks taalgebruik: ‘omgeving’, ‘milieu’
of ‘breder verband’.
11 Nagy noemde zijn benadering aanvankelijk ‘intergenerationele familietherapie’. Later koos hij voor de naam
contextuele therapie, die behalve de relaties met familie het geheel van de relationele context omvat.
12 Nagy maakt zelf onderscheid tussen het begrip context en het begrip systeem en stelt dat systemische
epistemologie relaties in gedragscategorieën plaatst (Böszörményi-Nagy & Krasner 1994, 24). Zoals besproken is de
betekenis van het begrip systemisch niet eenduidig vast te stellen. Van de betekenis waar Nagy zich tegen afzet is geen
sprake in Hellingers werk.
13 Wanneer het woord familieopstellingen in dit onderzoek als meervoud genoemd wordt, verwijst het naar
familieopstellingen als methode. Wanneer het een specifieke opstelling betreft, wordt de term in enkelvoud gebruikt. Af
en toe wordt de term afgekort tot het woord ‘opstellingen’ of ‘opstelling’.
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brengen helder en precies dynamieken aan het licht, die een persoon op een disfunctionele
manier aan zijn systeem binden (Franke 2006, 19-20). Volgens Cohen (2006a, 226) onderscheidt
familieopstellingen zich van andere therapie doordat (a) de cliënt weinig spreekt en (b) door de
primaire gerichtheid van de benadering op het in kaart brengen en oplossen van transgenerationele patronen binnen het (familie)systeem.

1.7 Relevantie voor humanistiek
Dit onderzoek gaat in op geestelijke begeleiding als professie en valt het onder het onderzoeksproject Geestelijke weerbaarheid en humanisme van het onderzoeksprogramma 2010-2014 van
de Universiteit voor Humanistiek (2011). ‘In dit onderzoeksproject worden humanisme en geestelijke weerbaarheid vanuit een hedendaagse context op elkaar betrokken (ibid., 9).’ Het onderzoek
heeft als doel een bijdrage te leveren aan de methodiekontwikkeling voor HGB’ers met een
speciale aandacht voor de relationele context en relationele hulpbronnen van de mens14. In de
ontwikkeling van deze methodiek draagt het onderzoek bij aan de discussie over methodiek en
grondhouding binnen de HGB en poogt het de twee polen uit deze discussie op een vruchtbare
manier met elkaar te verbinden. Een bijdrage aan deze discussie en aan de methodiekontwikkeling kan het raadswerk helpen om zich vakinhoudelijk sterker neer te zetten. De huidige context
van transities in het raadswerk vormen het decor van dit onderzoek.
Humanistiek stelt zich ten doel zich tot een interdisciplinaire menswetenschap te ontwikkelen. De systemische benadering die in dit onderzoek centraal staat, vormt een aanvulling op
de benaderingen van zingeving en geestelijke begeleiding, die over het algemeen nog individueel
gericht zijn. Het contextueel pastoraat en de contextuele benadering zijn binnen het HGB nog
zeker geen gemeengoed. Volgens Loobuyck (2007, 76) verwijst het humanistisch mensbeeld van
meet af aan naar zowel elementen van vrijheid als elementen van verbondenheid en zingeving.
Vanuit Humanistische en humanistieke hoek is er ook een toenemende erkenning voor relaties
als een wezenlijke humuslaag voor zelfbestemming. Zo benadrukt Schreurs (2006, 3) dat verantwoordelijkheid wederkerigheid veronderstelt.

1.8 Onderzoeksmethode en -proces
1.8.1 De methode van literatuuronderzoek
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek. Een gefundeerde onderbouwing
van het werk van Hellinger is van belang, omdat Hellinger zelf weinig theoretische verantwoording geeft voor zijn werkwijze. Een literatuuronderzoek maakt het mogelijk de achtergronden van
de systemische benadering en het humanistisch raadswerk na te gaan. Het is hierbij belangrijk
dat de keuze van literatuur representatief en te verantwoorden is. Hier zal worden toegelicht hoe

14 In 2009 heeft Brenda Vos aan de UvH een scriptie geschreven die ingaat op familieopstellingen als existentieel
zingevingsproces. Zij gaat daarbij niet in op de toepasbaarheid van inzichten uit de systemische benadering binnen HGB,
hetgeen in dit onderzoek centraal staat.
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over de verschillende onderwerpen literatuur is gekozen en verzameld.
De eerste uitdaging vormde het verzamelen van literatuur over het werk van Bert Hellinger.
Aangezien het werk van Hellinger zelf weinig verwijzingen bevat, was het noodzakelijk om te
onderzoeken hoe zijn uitgangspunten onderbouwd kunnen worden. Ten eerste zijn voor het
onderzoek de hoofdwerken van Hellinger zelf verzameld, waaronder zijn boeken over de theorie
en de praktijk van familieopstellingen (De verborgen dynamiek van familiebanden (Hellinger,
2001a); Love’s own truths (Hellinger 2001b); De praktijk van familieopstellingen (Hellinger &
Weber, 2002)), zijn visie op hulpverlening (De kunst van het helpen (2004a)) en een bundeling
van zijn uitspraken en inzichten (De wijsheid is voortdurend onderweg (Hellinger, 2002)).
Na het verzamelen van deze hoofdwerken is gezocht op literatuur in de catalogus van de
Universiteit Utrecht en in Scopus. Hierbij werd gebruik gemaakt van de volgende zoektermen:
Hellinger, (family) constellations, systemic constellations, systemic approach, Familienaufstellungen. Dit resulteerde in een aantal artikelen over familieopstellingen, waarvan een de
achtergronden en invloeden besprak. Het artikel “Family constellations”: an innovative systemic
phenomenological group process from Germany (Cohen 2006a) is gebruikt om met de sneeuwbalmethode literatuur te verzamelen. Via dit artikel kon worden nagegaan welke auteurs die
op Hellinger van invloed zijn geweest of over zijn werk hebben geschreven. Hierbij is ook via
internet naar wetenschappelijke publicaties gezocht, aangezien het aanbod over familieopstellingen en Hellingers werk via de catalogus en Scopus – en andere wetenschappelijke databases
die via de Universiteit Utrecht beschibaar zijn – beperkt bleef. Aan de hand van het artikel van
Cohen zijn de dissertaties van Cohen (2008) zelf en van Franke (2003) over familieopstellingen
gevonden. Via Nagy leidde het spoor naar het contextueel pastoraat, waarin de benadering van
Nagy bij geestelijke begeleiding betrokken wordt.
Bij het verzamelen van literatuur over HGB vormden het werk van Jorna en Mooren en
hun verschil in benadering ten aanzien van methodiek en grondhouding het vertrekpunt. In de
catalogus van de Universiteit Utrecht is daarna gezocht naar humanistisch geestelijke verzorging
en werd het proefschrift van Van IJssel (2007) gevonden. Daarna is ook hier met de sneeuwbalmethode gewerkt. Het proefschrift biedt een uitgebreid overzicht van de literatuur. Via Van IJssel
kwam opnieuw het werk van Jacobs (2001) in zicht, dat ingaat op verschillende debatten en
visies op het raadswerk. De dissertatie van Van IJssel geeft een overzicht van de ontwikkelingen
in het HGB tot 2007. Vanaf 2007 zijn de jaargangen van het Tijdschrift Geestelijke Verzorging
(TGV) en het tijdschrift Waardenwerk (eerder: Tijdschrift voor Humanistiek) doorzocht op teksten
over veranderingen in het werkveld.

1.8.2 Omgaan met subjectiviteit in het onderzoek
Methodologische objectiviteit in de onderzoeksbenadering betekent dat de onderzoeker streeft
naar een neutrale positie die zoveel mogelijk vrij is van subjectiviteit ten opzichte van waarheidsclaims of normativiteit. De onderzoeker die hier aan het woord is, heeft naast haar opleiding
Humanistiek en stage HGB in de ouderenzorg en de psychiatrie een opleiding familieopstellingen gevolgd bij Indra Torsten Preiss in Wilrijk (België). Zij is dus in beide thuis. Dit biedt het
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voordeel dat de onderzoeker beide praktijken van binnenuit kent en heeft ervaren en geeft de
taak om eigen ervaringen van een afstand waar te nemen en te onderzoeken. Dat wil zeggen
dat vanaf het begin af aan getracht is om positieve ervaringen met opstellingen te onderzoeken
op algemene relevantie en na te gaan wat voor die ervaringen kenmerkend was en mogelijk
algemeen geldend. Tijdens het onderzoek geeft dit de uitdaging om onbewuste vooroordelen
op het spel te durven zetten (Maso & Smaling 1998). In het onderzoek zullen zowel de benaderingen van HGB als de systemische benadering kritisch worden besproken. In de inleiding wordt
vooral benoemd waar het raadswerk kan worden aangevuld, omdat dit in eerste instantie het
doel is van het onderzoek. In het vergelijkende, vierde hoofdstuk zullen vanuit een metaperspectief alle benaderingen kritisch besproken worden.

1.9 Leeswijzer
Het tweede hoofdstuk behandelt verschillende visies op (humanistisch) geestelijke begeleiding.
Er wordt nagegaan welke methodiek en grondhouding in deze visies vervat liggen. Hierbij wordt
aandacht besteed aan de huidige ontwikkelingen in het werkveld van (humanistisch) geestelijke
begeleiding en de implicaties hiervan voor de invulling van het werk. Het hoofdstuk is vormgegeven langs de lijn van grondhouding en spiritualiteit – met name vertegenwoordigd door Jorna
en Hoogeveen – en de lijn van methodiek en narrativiteit – met Mooren als belangrijkste representant. In de voorlaatste paragraaf wordt het begrip innerlijke ruimte – geïntroduceerd door
Leget als een wezenlijke gemoedstoestand om adequaat spirituele zorg te kunnen verlenen –
besproken. Het contextueel pastoraat, geïnspireerd door Nagy, vervult een brug naar de systemische benadering en wordt aan het einde van het hoofdstuk besproken.
In het derde hoofdstuk staat de systemische benadering centraal. Hier wordt om te
beginnen de praktijk van een familieopstelling beschreven. Voordat daarna wordt ingegaan op
het systemisch werk van Bert Hellinger zelf, worden in chronologische volgorde zijn belangrijkste
achtergronden besproken. Het betreft de verschillende methodes en theorieën waarvan de
invloed nog goed zichtbaar is in Hellingers werk en de de onderbouwing van zijn werk inzichtelijk maken. Achtereenvolgens zijn dit het psychodrama van Moreno, de transactionele analyse
van Berne, de familiesculpturen van Satir, verschillende elementen uit het werk van Milton
Erickson en de contextuele therapie van Böszörményi-Nagy, waarbij ook de filosofie van Buber
– voor zowel Hellinger als Nagy een inspiratiebron – wordt behandeld. Dat met name Nagy zeer
bepalend is geweest is voor het totstandkomen van de principes die Hellinger hanteert, blijkt
in de paragraaf die aan Hellingers werk gewijd is. De principes van zijn werk en zijn visie ten
aanzien van gevoelens en hulpverlening worden besproken.
In het vierde hoofdstuk worden de verschillende perspectieven bijeen gebracht en kritisch
op elkaar betrokken. Op basis van de twee lijnen die in HGB zijn onderscheiden – de lijn van
grondhouding en spiritualiteit en de lijn van methodiek en narrativiteit – en de literatuur over
huidige ontwikkeling en visies in de geestelijke verzorging, het contextueel pastoraat en de
systemische benadering van Hellinger wordt gepoogd een bijdrage aan de methodiek te formu-
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leren, die omvattender is dan de afzonderlijke benaderingen op dit moment. Vanuit de systemische benadering (Hellinger) en contextuele benadering (Nagy) wordt in dit hoofdstuk ook de relationele dimensie binnen het raadswerk geëxpliciteerd. De verschillende benaderingen worden
hierbij ingezet om elkaar aan te vullen.
Tot slot volgt de conclusie. Hierin worden de belangrijkste bevindingen uit de drie inhoudelijke hoofdstukken samengebracht.
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Intermezzo I: Een schrikbeeld

Tijdens een conferentie krijgt een geestelijk verzorger die een casus uit zijn werk in een zorginstelling presenteert, kritische vragen uit het publiek. Deze vragen betreffen de diagnose van de cliënt
uit de casus, de samenwerking met behandelaars en verpleegkundigen, en het doel van de begeleiding die de geestelijk verzorger biedt. De geestelijk verzorger laat in zijn antwoorden blijken dat hij
de diagnose van de cliënt niet kent en ook geen eigen diagnose hanteert. Een medische of psychiatrische diagnose zou hem alleen maar in de weg zitten, de cliënt van meet af aan in een hokje
plaatsen, en het unieke van deze mens overschaduwen – zo is zijn stellige mening. Wat de samenwerking betreft geeft hij te kennen ‘dat wij dat niet doen’; ‘wij’ zijn in dit geval geestelijk verzorgers.
Geestelijke verzorging, zo verantwoordt hij zijn opvatting, speelt zich immers af op een vrijplaats
en gaat dus niet samen met overleg of samenwerking; het vertrouwen van de cliënt en het ambtsgeheim van de geestelijk verzorger zouden dan onherroepelijk worden geschonden. En tenslotte, hij
heeft niet echt een doel met de contacten. Per keer blijkt wel wat de cliënt ter sprake brengt, daarin
gaat hij mee. Aantekeningen maakt hij niet. Zelf heeft hij nog nooit een thema voor het gesprek
geïntroduceerd. Het gaat immers om presentie en dan past terughoudendheid van de geestelijk v
erzorger. Interventies plegen is iets voor hulpverleners. Hij voelt zichzelf meer een medemens, een
luisterend oor, een soort vriend. In de zaal met allemaal medisch specialisten, psychotherapeuten
en managers wordt het onrustig.

Sjaak Körver 2014, 7
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2. Humanistisch raadswerk
‘Geestelijk verzorgers doen kostbaar en mooi werk. Maar er is voor hen zwaar weer op komst
(Vosman 2012, 15).’ Het intermezzo op de vorige pagina laat zien hoe belangrijk het is voor geestelijke verzorging om aan te sluiten bij de andere spelers in het werkveld. In de positionering van
het vak liggen uitdagingen, die de afgelopen jaren sterk aan urgentie hebben gewonnen. Tegen
deze achtergrond wordt in dit hoofdstuk het humanistisch raadswerk besproken.
De beroepspraktijk van humanistisch raadslieden is in transitie15. In verschillende artikelen
in het Tijdschrift voor Geestelijke Verzorging (TGV) wordt benadrukt dat het werk heruitgevonden
moet worden gezien de huidige ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector. Leget (2013, 40)
en Vosman (2012) noemen het belang van interdisciplinair werken voor geestelijke verzorging en
het vaststellen van een nieuwe koers voor het vakgebied. ‘Transitie van de geestelijke verzorger
betekent samen met andere partners die inzicht hebben in het probleem waarvoor de zorg staat:
complexiteitsreductie, tot een andere beroepsstatus en beroepsinvulling komen, die past bij de
stand van de vraagstukken waarvoor de zorg staat (Vosman 2012, 16).’ GB’ers moeten volgens
Vosman op zoek naar een nieuwe status en beroepsinhoud: een opgave die ze samen met
anderen en met een gedeeld probleembesef moeten vormgeven (Körver 2014, 1016). Leget en
Tromp beschrijven het als zorg voor de ziel: de ziel is te zien als het geheel. Geestelijk verzorgers
kunnen zorg dragen voor de ziel, door de zorgorganisatie waar zij werkzaam zijn als geheel te
ondersteunen (Leget & Tromp 2013, 9).
Om inzicht te geven in de ontstaansgrond van het humanistisch raadswerk, duikt dit
hoofdstuk eerst terug in de tijd. Het historisch overzicht dat volgt, geeft inzicht in de verschillende visies en discussies over de invulling van humanisme en het raadswerk die gaande zijn
(geweest). Daarna komen de verschillende debatten aan bod die sinds de jaren vijftig van de
vorige eeuw over HGB gevoerd zijn. De huidige discussie over de wijze waarop het vak zal
voortbestaan kan hier niet uitputtend worden behandeld, maar vormt niettemin het decor van
dit onderzoek. Het debat over methodiek en grondhouding, ontstaan in de jaren tachtig, geeft
de aanzet van twee lijnen die in dit onderzoek worden aangehouden. Het gaat om de lijn van

15 Vosman geeft een definitie van transitie zoals deze volgens hem geldt voor het beroep van geestelijk verzorger
binnen de zorg: ‘Transitie van de geestelijke verzorger betekent samen met andere partners die inzicht hebben in het
probleem waarvoor de zorg staat: complexiteitsreductie, tot een andere beroepsstatus en beroepsinvulling komen, die
past bij de stand van vraagstukken waarvoor de zorg staat (Vosman 2012, 16).’
16 Vanaf september 2015 wordt onder leiding van Sjaak Körver aan de Universiteit Tilburg de tiendaagse opleiding
‘Geestelijke Verzorging 2.2’ aangeboden, waarin de herdefiniëring van de GV’er binnen de eigen organisatie centraal staat
(Luce Centrum voor Religieuze Communicatie z.j.).
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methodiek en narrativiteit, die vooral vertegenwoordigd is door Jan Hein Mooren en de lijn van
spiritualiteit en de grondhouding, vertolkt wordt door Ton Jorna en Elly Hoogeveen. De discussie
wordt geactualiseerd door na te gaan hoe beide lijnen zich verhouden tot de huidige ontwikkelingen in het HGV. Daarbij wordt onderzocht hoe de twee lijnen versterkt en aangevuld kunnen
worden met opvattingen van buiten de UvH.

2.1 De opkomst van een modern humanisme en
humanistisch raadswerk
Op 17 februari 1946, kort na de Tweede Wereldoorlog, werd het Humanistisch Verbond (HV)
opgericht. De periode van wederopbouw vormde een ideale voedingsbodem voor een buitenkerkelijke, levensbeschouwelijke organisatie. Jaap van Praag (1911-1981) wordt gezien als de ‘vader’
van het modern Nederlands humanisme. Tot 1970 vormde hij het gezicht van het HV. Het HV
had aanvankelijk twee doelstellingen. Het eerste doel, de belangen behartigen van het groeiend
aantal buitenkerkelijken, werd door Van Praag aangeduid als de ‘kleine strijd’. De ‘grote strijd’ had
ten doel het geestelijke nihilisme17 te beteugelen. De uitdaging van het humanisme lag volgens
Van Praag in het beantwoorden van de vraag naar zin in de huidige situatie (1978). De humanistische organisatie wilde mensen bewust maken van de verantwoordelijkheid voor hun eigen leven
en de samenleving, geestelijke weerbaarheid aanspreken en vervreemding en zinloosheidservaringen tegengaan (Jacobs 2001, 48).
Het beroep van HGB’er ontstond in de beginjaren uit de kleine en grote strijd. Het
is daarmee tot stand gekomen als pendant van geestelijke begeleiding op godsdienstige
basis (ibidem). Het werk van Van Praag is nog steeds van grote invloed op het humanistisch
raadswerk. Zijn definitie is tot op heden de meest geciteerde beschrijving van het werk en
wordt, zoals eerder aangegeven, nog gebruikt in de huidige beroepsstandaard van het HV (2013):
Humanistische begeleiding is de ambtshalve, systematische benadering van mensen in hun
situatie in een sfeer van veiligheid en empathie, zodanig dat hun vermogen geactiveerd wordt tot
zingeving, oriëntatie en zelfbestemming, mede door confrontatie met de mogelijkheden van het
menszijn naar humanistisch inzicht, waardoor zij zelfstandig een levensvisie kunnen ontwerpen en
hanteren (Van Praag 1978, 210).

Mooren (2013a) geeft een toelichting van de definitie: het ambtshalve karakter van de begeleiding duidt de relatie aan met een zendend genootschap, in het geval van humanisme het
HV. In plaats van de ambtelijke binding is nu de levensbeschouwelijke competentie18 relevant
geworden. De benadering van mensen in hun situatie kan tegenwoordig worden opgevat als

17 Van Baalen beschrijft nihilisme als volgt: ‘Onder nihilisme werd een levensbeschouwing verstaan waarbij waarden en
normen nauwelijks van belang werden geacht, waarbij mensen geen verantwoordelijkheid voelden voor de samenleving,
kortom een levenshouding waarbij slechts eigenbelang en (kortstondig) genot telden (Van IJssel 2007, 172).’
18 Mooren beschrijft de levensbeschouwelijke competentie als ‘het vermogen om het verhaal van de cliënt in zijn
religieuze of levensbeschouwelijke implicaties te kunnen verstaan en het vermogen deze doorleefd in verband te brengen
met diens eigen levensoriëntatie (Mooren 2013a, 17)’
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een ‘actief aanbod’. Als derde wordt de systematische benadering genoemd, wat wijst op een
deskundige en functionele werkwijze. De huidige term hiervoor is professionaliteit. De ‘confrontatie met mogelijkheden van menszijn naar humanistisch inzicht’ verwijst naar de humanistische
levensbeschouwing, waarin het menszijn gekenmerkt wordt door zelfbestemming. Mensen zijn
op elkaar aangewezen, maar zijn tegelijkertijd nooit zelf zonder verantwoordelijkheid. Tenslotte is
er de relationele voorwaarde aan de relatie tussen HGB’er en cliënt (Mooren 2013a, 15-17). Over
een aantal kenmerken uit de definitie van Van Praag zijn vanaf het begin debatten gevoerd.

2.2 Het debat over methodiek en grondhouding
Gaby Jacobs (2001) onderscheidt op basis van het verschil in theoretische visies en methodiekperspectieven vier dominante opvattingen van het HGB. Deze ‘verhalen’ zijn het gevolg
van verschillende debatten die gevoerd zijn over de plaats van het humanisme, het al dan niet
ontwikkelen van een methodiek en de verbreding van het beroepsprofiel. Jacobs gebruikt de
term ‘verhalen’, omdat de visies geen duidelijk afgebakende theorieën vormen. In dit onderzoek
worden het spirituele verhaal, het eenvoudige- en het narratieve verhaal uitgelicht. Het spirituele en eenvoudige verhaal vertegenwoordigen in deze scriptie de lijn van het HGB waarin de
grondhouding19 centraal staat.De methodiek van het raadswerk wordt verdedigd door de narratieve benadering. Met name in de jaren tachtig bestond de neiging om het spirituele uitgangspunt binnen het werk te articuleren en af te zetten tegen kaders die als niet-spiritueel werden
beschouwd (Van IJssel 2007, 225). Het onderscheid tussen de verhalen is de laatste jaren
minder scherp geworden. Zo heeft Jorna (2008), die gezien kan worden als belangrijkste vertegenwoordiger van het spirituele verhaal, een ‘zijnsmethodiek’ geformuleerd. Mooren (1999), de
voornaamste representant van het narratieve verhaal, benoemt de waarde van spiritualiteit in
het raadswerk en beschrijft een aantal houdingsaspecten als ‘voorwaarden voor wijsheid’. Er is
echter nog sprake van een gat waar de benaderingen elkaar niet raken, dat noopt tot een theoretische verheldering. Dit zal in de komende paragrafen worden toegelicht.

2.2.2 De lijn van grondhouding en spiritualiteit
Met oprichting van de UvH als wetenschappelijke beroepsopleiding, kwam opnieuw het debat
over methodiek op de agenda. Elly Hoogeveen (1935-2010), de belangrijkste vertegenwoordiger
van het eenvoudige verhaal, heeft altijd benadrukt dat als er al sprake was van methodiek, deze
door de HGB’er zelf gevormd wordt (1996). Hoogeveen was ruim twintig jaar werkzaam als
HGB’er en werd door Van Praag een natuurtalent genoemd (Jorna 1992). Van 1979 tot 1997 was
zij aan het HOI, en later aan de UvH, verbonden. Volgens Hoogeveen heeft de raadspersoon
buiten de relatie met de cliënt geen doel. Haar benadering legt het accent op de grondhouding
en persoonsontwikkeling van de HGB’er vanuit het idee dat het beroep alleen authentiek en

19 Volgens Mooren was na een theoretische periode op het HOI eind jaren zeventig de grondhoudingbenadering een tijd
lang de dominante visie op HGB (Mooren & Van der Kwaak, 1996).
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integer uitgeoefend kan worden als men zelf een groeiproces heeft doorgemaakt(Mooren &
Van der Kwaak 1996, 6). Hoogeveen ziet persoonlijke ontwikkeling als noodzakelijk om zich de
vereiste grondhouding eigen te maken. De weg van persoonsontwikkeling verloopt volgens
Hoogeveen via zelfreflectie: ‘Kritische zelfreflectie is mijns inziens essentieel bij de humanistische levensinstelling: het ondogmatische karakter van deze levensovertuiging vraagt om voortdurende bezinning op eigen motieven en gedragingen (ibid., 9).’
Hoogeveen beschrijft geestelijke begeleiding als ‘in zijn kern niet te formuleren als een
planmatig handelen, als een bewust omgaan met waarden in een bepaalde situatie. De kern ligt
in het gebeuren zelf. Ik zou dat veeleer willen formuleren [...] als een steeds opnieuw zoeken
samen met die ander (Hoogeveen 1996, 18).’ De grondhouding in het werk bestaat volgens
Hoogeveen uit een grondhouding ten opzichte van zichzelf en een grondhouding ten opzichte
van de ander. In de grondhouding tegenover zichzelf is het van essentieel belang dat de geestelijk verzorger de wens heeft tot een totale gerichtheid of aanvaarding van leven en dood en een
daarmee samenhangend begrip van het leven. Deze houding brengt liefde voor het leven met
zich mee. Een in zekere zin uitgegroeide relatie met het leven, vormt het draagvlak voor de begeleiding en de relatie met de ander.

De ander als doel
De grondhouding ten opzichte van de ander wordt gekenmerkt door volledige honorering en
acceptatie van de andere persoon in zijn situatie als waardevol individu. Alleen in een relatie
gebaseerd op acceptatie, gelijkwaardigheid, liefde en begrip kan deze ander verder komen.
Daarmee is de relatie doel in zichzelf, waarvan een helende en ordenende werking kan uitgaan
(Hoogeveen 1996, 33). In de benadering van Hoogeveen is het onderscheid tussen systeem- en
leefwereld van Habermas terug te zien, dat door Kunneman in het raadswerk geïntroduceerd
is (Jacobs 2001, 59). Vanuit dit onderscheid wordt het contact met de cliënt beschouwd als
een vrijplaats buiten het systeemgeweld van de organisatie. Het systeemgeweld wordt hierbij
opgevat als de starre regels en processen van een instelling, die objectiverend en vervreemdend
werken. De HGB’er stelt hier volgens deze opvatting zorg en verbondenheid tegenover (ibid.,
60). Het is echter de vraag of een dergelijke scheiding van systeem- en leefwereld20 betreffende
de beroepspraktijk tegenwoordig nog adequaat is voor het raadswerk. Jacobs (2001, 158) stelt al
dat een positie waarin de HGB’er zich verzet tegen wat in de werkomgeving gangbaar is, marginalisering van het beroep in de hand kan werken. Met deze scheiding tussen systeem- en leefwereld ontstaat het risico dat de HGB’er als een, in de woorden van Körver, ‘hoeder van humaniteit’ (2014) tegenover de organisatie en diens waarden komt te staan. Het doet geen recht aan
de kruisbestuivingen die zich voordoen tussen systeem- en leefwereld, waarin zowel de invloed
van macht zichtbaar is als ook mogelijkheden voor de HGB’er om invloed uit te oefenen op
beleid. Wellicht kan de HGB’er zich juist inzetten waar beide werelden elkaar raken. Van Knippen-

20 De scheiding van systeem- en leefwereld en de mogelijkheid van een vorm van communicatie buiten de invloed van
de systeemwereld, is op te vatten als een ideaaltypisch model, niet als een beschrijving van de realiteit.
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berg stelt de geestelijk verzorger voor als grensganger, die zich beweegt op de grens van bijvoorbeeld werkelijkheid en verbeelding, levensbeschouwing en psychologie. Vanuit die positie kan hij
verbinden (Körver 2014, 11).
Hoewel de benadering van Hoogeveen in de literatuur geen expliciete navolging heeft
gehad sinds haar vertrek, is zij een inspiratiebron gebleven. Na haar afscheid is haar werk
gebundeld uitgebracht. Opvallend is de overeenkomst van haar werk met het spirituele verhaal,
waarvan Jorna de belangrijkste representant is. Ondanks dat Hoogeveen zich nooit religieus
humanist heeft willen noemen, beschouwt Jorna haar benadering dan ook als impliciet spiritueel
(Van IJssel 2007, 228). Behalve de verwantschap in de afwijzing van methodiek in ‘traditionele’
zin, concentreert het werk van zowel Jorna als Hoogeveen zich op de grondhouding die gestalte
krijgt in de zelfverhouding van de raadspersoon en de relatie met de ander. Hierin leggen zij
veel dezelfde accenten. Een verschil komt naar voren in de terminologie. Hoogeveen noemt in
haar benadering geen spiritualiteit en lijkt in haar beschrijvingen concreter en praktischer gericht
dan Jorna. De liefdevolle houding, het belang van zelfkennis en het doorleefd hebben van eigen
emoties, het accent op verbondenheid en ontmoeting, de aandacht voor de ander als geheel
met inbegrip van diens situatie, komen overeen.

De ontmoeting en de weg naar binnen
Het spirituele verhaal van HGB – bestaande uit de verschillende verhalen van Jorna, Prins en
Wimmers – kenmerkt zich door een gerichtheid op spirituele processen, ook wel innerlijke
processen genoemd. Ton Jorna (*1949) is van deze benadering de belangrijkste en binnen de
UvH ook de meest zichtbare vertegenwoordiger21. Jorna was vanaf 1977 tot 2014 verbonden aan
het HOI (en later de UvH), aanvankelijk als directeur en docent agogie en later als hoofddocent
praktische humanistiek, in het bijzonder geestelijke of existentiële begeleiding. Deze benadering
komt overeen met het werk van Hoogeveen in het belang dat wordt toegekend aan de eigen
persoonsvorming van de begeleider. De geestelijk begeleider ondersteunt iemand om de werkelijkheid (weer) te verdragen, wanneer dit moeilijk geworden is (Jorna 2008). ‘Zo’n begeleider
maakt de weg vrij, in plaats van die voor de ander uit te stippelen. Hij leidt niet, maar volgt deze
ander in deze situatie, luistert naar de achterliggende werkelijkheid, en kan dan tot een inzicht
komen dat treffend is voor het nú van de betrokkene [...] (Jorna 2011, 46).’
Jorna beschrijft spiritualiteit als een ervaringsgestuurde weg. Het betreft ‘een keuze voor
de weg naar binnen om aandacht te geven aan wat hart en ziel beroert (Jacobs 2001, 55)’.
Levensvragen en zingevingsvragen worden in dit verhaal zowel als universeel menselijke vragen
opgevat als als hoogstpersoonlijke vragen, die zich aandienen na belangrijke levensgebeur-

21 Een vergelijkbare gerichtheid op innerlijke processen en spiritualiteit is terug te zien bij het Titus Brandsma Instituut.
Dit instituut met religieuze grondslag biedt een vervolgopleiding geestelijke begeleiding aan. Het werk van de geestelijke
begeleider wordt hier als volgt omschreven: ‘Een geestelijk begeleider helpt vooral om het contact te maken met de eigen
ziel. De ziel is ontvankelijk en kwetsbaar, onmiskenbaar eigen en tot op zekere hoogte een vreemde. In het contact zoeken
met de ziel komt de mens zichzelf tegen [...]. Innerlijke weerstanden en hindernissen kunnen het contact met de eigen ziel
in de weg zitten. [...] Zulke hindernissen moeten we bekijken en bewerken, willen we ruimte maken voor de werking van
God. Geestelijk begeleiders zijn in staat mensen te helpen bij deze processen (Titus Brandsma Instituut z.j.).’
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tenissen. De basis voor het werk wordt gelegd door ervaringskennis, doorleefde vermogens
en een bewustwordingsproces van de HGB’er met betrekking tot het eigen leven. Hoe meer
de begeleider zelf heeft doorgemaakt, hoe meer ruimte hij een ander kan bieden om hem te
verstaan. Het werk kan – net als de benadering van Hoogeveen – worden vergeleken met dat
van een vroedvrouw, die meehelpt wat al aanwezig is naar buiten te brengen (Jacobs 2001, 56).
De ontmoeting is volgens deze benadering steeds een nieuwe gebeurtenis, die van de HGB’er
moed vraagt om zich open te stellen te laten raken in het contact. Een dergelijke ontmoeting kan
volgens Hoogeveen een verbindend gevoel tot stand brengen of een diep doorvoelde emotie als
geluk, verdriet of liefde (Jacobs 2001, 57). In zijn opvattingen over ontmoeting is Jorna geïnspireerd door de Joods-Duitse godsdienstfilosoof Martin Buber, die ook van invloed is op Nagy en
Hellinger. Daarnaast ontleent het spirituele verhaal inzichten en levenswijsheid aan literatuur en
verschillende voorbeeldfiguren, waaronder Etty Hillesum en Rainer Maria Rilke (Van IJssel 2007).

Kanttekeningen bij de lijn van grondhouding en spiritualiteit
In de zijnsmethodiek uit Jorna bedenkingen bij de verwetenschappelijking van het beroep die
is ontstaan en een eenzijdige nadruk op cognitief-conceptuele scholing. Die scholing mag zijns
inziens niet losstaan van de doorleefde eigen houding in het werk (Jorna 2008). Jorna erkent
het belang van communicatie over de toegevoegde waarde van geestelijke begeleiding. Toch is
de vraag of op basis van deze benadering voldoende met andere disciplines gecommuniceerd
kan worden. De taal die gebruikt wordt, is over het algemeen voor de andere disciplines geen
heldere taal. Toch is het – en dat blijkt zeker in de huidige praktijk het geval te zijn – de taak van
de HGB’er om de verbinding tot stand te brengen, ook met andere spelers in het werkveld.
In zowel het werk van Hoogeveen als dat van Jorna is een machtsperspectief op zingevingsvragen afwezig (Jacobs 2001, 155-157). Jacobs merkt op dat bij beide auteurs wel sprake is
van een bewustzijn van macht, maar dat macht buiten het raadswerk zelf geplaatst wordt. De
spirituele benadering zet zich af tegen de ‘dominante’ cultuur, prestatiegerichtheid, maakbaarheid en dualistisch denken. De lijn van grondhouding en spiritualiteit bevat volgens Jacobs
echter een paradox, wanneer zij zich richt op de gehele mens en zijn gehele leven en tegelijkertijd het machtsperspectief daarbuiten plaatst. Hiermee worden indirect aspecten van het
zelf en het eigen handelen buitensloten (ibidem). De vraag kan dus gesteld worden of een
ander hiermee het meeste recht wordt gedaan. Bij Hoogeveen (1996) wordt de aanvankelijke
ongelijkwaardigheid in het contact wel benoemd. Als reactie op de asymmetrische verhouding
tussen HGB’er en cliënt, beschrijft zij een vorm van contact waarin juist die ongelijkheid weer
wordt opgeheven22. In het werk van Jorna (2008) wordt het belang van gelijkwaardigheid onder
meer duidelijk op basis van het belang dat hij de Ik-Jij ontmoeting, zoals beschreven door Buber,
toekent.

22 Ook Andries Baart benadrukt het belang van wederkerigheid in geestelijke verzorging. In zijn theorie van presentie
staan aandacht en ‘er zijn’ - met inbegrip van de gehele persoon - ten opzichte van de ander centraal (Dillen 2011, 206).
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In dit verband is de visie van de Vlaamse pastoraal en empirisch theologe Annemie Dillen interessant, waarin een machtsperspectief, asymmetrie en wederkerigheid elkaar niet uitsluiten.
Volgens Dillen is wederkerigheid niet tegengesteld aan asymmetrie. Dillen beschouwt juist het
erkennen van asymmetrie als essentieel om de waardigheid van mensen te respecteren en
machtsmisbruik te voorkomen (Dillen 2011, 209).
Jorna vat spiritueliteit op als een persoonlijk proves dat wordt gekenmerkt door de weg naar
binnen. Volgens Jacobs wordt daarmee ten onrechte spiritualiteit die zich naar buiten richt, buiten
het professionele handelen geplaatst (2001, 156). Spiritualiteit kan ook gedeeld of gezamenlijk
beleefd worden. Vanuit de context van dit onderzoek kan daarnaast de vraag gesteld worden
waarom de relationele context geen mogelijke rol heeft in het zelfonderzoek en van de spiritualiteit van de geestelijk begeleider en de cliënt. Tijdens de spirituele weg zoals deze door Jorna
wordt beschreven, is de ander afwezig of vervult deze slechts een ondersteunende rol. Volgens
Buber wordt de mens zelf echter pas volledig werkelijkheid in de Ik-Jij relatie met de ander
(Franke 2003, 73). Op basis hiervan kan verondersteld worden dat óók of juíst de ontmoeting
met de ander wezenlijk is voor de beleving en ontwikkeling van spiritualiteit.
Ten slotte kan als kritiek op Jorna genoemd worden dat zijn werk grotendeels los blijft staan
van de verschillende werkvelden en contexten van HGB. Hij gaat niet in op de toepassing van
zijn benadering binnen instituties en de specifieke vragen die daar spelen. De praktijk van het
raadswerk leert echter dat in bijvoorbeeld de werkvelden ouderenzorg, psychiatrie en detentie,
verschillende problematiek naar voren komt en verschillende benaderingswijzen gewenst zijn.
De spirituele begeleiding van Jorna kan daarbij wellicht als onderliggende benadering of (grond)
houding dienen, maar biedt hier weinig handvatten voor de praktijk van het HGB. Zo wordt
er bijvoorbeeld niet ingegaan op de vraag hoe een cliënt begeleid kan worden, als deze geen
behoefte heeft aan het doormaken van een spiritueel leerpoces, maar wel worstelt met zingevingsvragen.

2.2.3 De lijn van methodiek en narrativiteit
De narratieve benadering van het humanistisch raadswerk stelt de (re)constructie van het levensverhaal van de cliënt centraal (Jabobs 2001, 57). In deze benadering wordt er in navolging van
McLeod vanuit gegaan dat niet achter, maar ín het verhaal de betekenis ligt vervat die de cliënt
op dat moment ervaart in zijn leven (Mooren 1999, 114). Hiermee wordt een andere vorm van
betekenisgeving voorop gesteld dan bij Jorna (2008), die vaak spreekt over betekenis die zich
ontsluit. In het vorige hoofdstuk is naar Moorens visie op het humanistisch raadswerk verwezen
als de ‘methodiekbenadering’, omdat deze benadering het belang van methodiek binnen het
raadswerk verdedigt. Jan Hein Mooren23 (*1948) geldt hier als de belangrijkste vertegenwoordiger. Mooren was vanaf 1975 tot 2013 verbonden aan het HOI (en later de UvH) als docent
psychologie van zingeving en levensbeschouwing en als docent praktische humanistiek, in het

23 Jan Hein Mooren en Elly Hoogeveen hebben in hun gezamenlijke tijd aan het HOI veel samengewerkt. Toch leggen
zij in wat zij over het HGB schrijven duidelijk verschillende accenten.
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bijzonder geestelijke begeleiding. Hij is hoofdbestuurslid van het HV en was deel van verschillende adviescommissies op het gebied van geestelijke verzorging24. HGB is volgens Mooren
(2013a, 143) de specifieke wijze van omgaan met het gebroken levensverhaal van de cliënt.
Het gebroken karakter is vooral zichtbaar als iemand nog niet in staat is haar actuele situatie
betekenis te geven (ibidem).
Mooren benadrukt het belang van methodiek voor raadslieden, die net als andere professionals ‘voor een goede uitvoering van het werk behoefte [hebben] aan richting en houvast vanuit
wat zich aan ervaringen van individuele werkenden in de loop van de tijd tot deskundigheden van
de beroepsgroep ontwikkeld heeft. De overdraagbare neerslag van die deskundigheid wordt met
de term “methodiek” aangeduid (Mooren 2013a, 134).’ Hij maakt zich hard voor de professionalisering van HGB, die volgens hem nog steeds beter kan en moet (HV z.j.). Mooren heeft zich
vanaf eind jaren negentig bezighouden met methodiekontwikkeling. Derkx noemt de artikelen
van Mooren tezamen zoals deze zijn verschenen in Zin (Mooren 2013) de meest expliciete en
helder uitgewerkte methodiek van HGB (Derkx 2013, 168).
Bolsenbroek (2013, 10-11) beschrijft hoe Mooren aan de UvH twee methodieken doceerde.
In zijn eerste methodiek heeft hij verschillende modellen van zingeving samengevoegd tot
een overzichtelijk geheel waarmee zingeving geduid kan worden. De pijlers van zingeving,
beschreven door de cognitief psycholoog Roy Baumeister (*1953), zijn hierbij het belangrijkste
uitgangspunt geworden. Een tweede aspect van deze methodiek wordt gevormd door de
gesprekstechnieken (narratieve microprocessen)25, gericht op de betekenis van het levensverhaal en het delen daarvan (ibidem). De tweede methodiek die Mooren ontwikkeld heeft,
is de methodiek van existentiële communicatie (Mooren 2010), gebaseerd op de existentiële
psychotherapie van Emmy van Deurzen (*1951). Beide methodieken worden in dit hoofdstuk
besproken.
In de benadering van Mooren heeft zingeving het accent. Zingevingsvragen ontstaan naar
aanleiding van belangrijke levensgebeurtenissen, zoals ziekte, ongeluk, aftakeling of de dood.
Door deze gebeurtenissen kunnen ook oude thema’s opnieuw opduiken en om aandacht vragen.
Ze vragen het individu om een nieuwe verhouding tot het leven. Het levensverhaal is nu ‘verbrokkeld’ of ‘onaf’. Mooren (1999, 112) schrijft dat structuur, oriëntatie en samenhang kernaspecten
zijn van zingeving. De geestelijk begeleider is geen passieve ontvanger, maar construeert wat
hij hoort tot een betekenisvol verhaal en reageert vanuit die constructie op de verteller (Jacobs
2001, 57).

24 Mooren was onder andere deel van de Nationale Ziekenhuisraad en voorzitter van de Commissie Ambtelijke Binding
van de VGVZ.
25 De narratieve microprocessen die Mooren beschrijft zijn bevestiging, informatie geven ten behoeve van structurering,
direct leiden, indirect leiden, concentreren (om vervolgens de aandacht naar iets toe te leiden), vragen stellen,
parafraseren, reflecteren, interpreteren, confronteren, self-disclosure en samenvatten (Mooren 1999, 114-116). Deze
gesprekstechnieken zijn ontleend aan de narratieve benadering van McLeod en Brammer en zijn bedoeld om de HGB’er
een handelingsrepertoire aan te bieden, zodat hij de interventie kan kiezen die op dat moment het meest ondersteunend
is voor het verhaal.
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Wijsheid en professionele ontwikkeling
Een voordracht van Mooren uit 2005 handelt over wijsheid en professionele ontwikkeling.
Volgens Bolsenbroek (2013, 10) gaat deze tekst impliciet over de grondhouding in het HGB.
Mooren stelt hier dat HGV door de aard van het werk verbonden is met wijsheid (2013b, 83).
Wijsheid veronderstelt een continu proces van kennisverwerving (ibid., 85). Tegelijkertijd blijkt
kennis niet genoeg: ‘Contextualiteit is een van de redenen waarom standaardisatie niet past in
het raadswerk (Mooren 1013b, 86).’
Een belangrijke voorwaarde voor wijsheid is volgens Mooren dienstbare betrokkenheid.
Hierbij is sprake van een subtiele balans tussen betrokkenheid en distantie. Dienstbaarheid drukt
uit dat het hier niet om de begeleider zelf gaat, maar om ‘het in tact laten van de integriteit van
de ander (ibid., 89).’ Betrokkenheid, voorbijgaand aan zichzelf, vormt de motor van wijs handelen.
Ten derde noemt Mooren het belang van een doorlopende morele ontwikkeling (ibid., 90). Eerder
benoemt Mooren in relatie tot Hoogeveen al het belang van een grondhouding in het raadswerk.
Hij sluit zich aan bij de empathische, respectvolle houding die Van Praag beschrijft (1978). De
houding in het werk is bij Mooren dus wel degelijk van belang, maar staat in zijn werk minder
centraal dan in de lijn van grondhouding en spiritualiteit.

De methodiek gebaseerd op Baumeisters pijlers van zingeving
In de verse en herziene druk van Bakens in de stroom (Mooren, 2013a), formuleert Mooren de
methodiek van humanistisch raadswerk, gebaseerd op de zingevingstheorie van Baumeister.
Baumeisters ‘pijlers van zingeving’ vormen het raamwerk van deze methodiek. Vergeleken met
de eerdere druk ruim een decennium geleden, is er in de huidige uitgave meer nadruk komen te
liggen op methodiek en wetenschappelijke verantwoording. Volgens Leget biedt het boek van
Mooren daadwerkelijk een baken in de stroom: het laat zien hoe de pijlers van zingeving zich
vertalen naar de verschillende praktijken van het raadswerk en inzicht bieden in uiteenlopende
verhalen van cliënten (Leget 2013, 8). Volgens Mooren geeft zijn uitwerking van Baumeisters
benadering inzicht in wat er voor mensen speelt, te midden van de veelheid aan invullingen van
levensbeschouwingen en zingeving die mensen al dan niet bewust hebben en die vaak eerder
fragmentarisch zijn opgebouwd dan dat er een overkoepelende levensbeschouwing in doorklinkt
(Mooren 2013a, 20-21). De kracht van Baumeister bestaat erin dat zijn behoeftenbenadering van
zingeving inzicht geeft in zingeving op zowel een alledaags en een complexer niveau. Hierdoor is
het mogelijk te zien wat er voor iemand in het geding is, ongeacht op welke laag van zingeving
iets speelt of hoe expliciet iemands waardenkader en levensbeschouwing naar voren komen.
Baumeister heeft vier basisbehoeften (pijlers) voor zingeving geformuleerd. Hij gaat ervan
uit dat iemand die in staat is om deze vier basisbehoeften te bevredigen, het gevoel zal hebben
dat zijn leven voldoende zin heeft (Baumeister 1991, 29). De eerste pijler voor zingeving is
doelmatigheid (‘purpose’). Het gaat er hierbij om dat iemand zijn huidige activiteiten kan zien in
relatie tot de toekomst. De doelen die men zich stelt hoeven niet feitelijk gerealiseerd te worden.
De tweede pijler van zingeving is waarde (‘value justification’).. De behoefte aan waarde
verwijst naar de behoefte van mensen om huidige handelingen en gedrag uit het verleden als
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juist, goed en rechtvaardig te zien. De derde pijler is zelfredzaamheid of het subjectieve gevoel
van controle (‘efficacy’) Bij deze behoefte gaat het erom dat men het gevoel heeft de eigen
doelen en waarden te kunnen realiseren en enige controle hebben over gebeurtenissen. De
laatste pijler is de behoefte aan eigenwaarde (‘self-worth’). Mensen hebben het gevoel nodig dat
ze een positieve waarde hebben en zoeken criteria op basis waarvan ze positief naar zichzelf
kijken (Baumeister 1991, 32-47).
Mooren vult de pijlers van Baumeister aan met een vijfde behoefte: de diepgevoelde
behoefte de wereld om je heen te begrijpen en te kunnen verklaren (‘a need for comprehensibility’). Baumeister zelf spreekt verderop in zijn werk over ‘a need to belong’26 (waarbij hij vooral
doelt op een gezin of een liefdesrelatie) en een ‘a need to believe’. Beide behandelt hij echter
als ondergeschikt aan de eerder genoemde behoeften voor zingeving. Smaling en Alma voegen
een zesde pijler van zingeving toe: de behoefte aan verbinding, contact en eenheid (‘a need for
connectedness’) Deze pijler kenmerkt zich door gerichtheid op de ander (Smaling & Alma 2010,
19). Volgens Derkx kan ook nog de behoefte aan excitement worden toegevoegd, omdat een
leven waarin niets op het spel staat en iemand zich niet laat raken, moeilijk als zinvol kan worden
ervaren (Derkx 2013, 171).27

SCHEMA I: ZINGEVING, ZINERVARING EN ZINGEVINGSKADER (Mooren 2013b, 107)
Cognitieve (zelf-)regulatiefactoren
|
Zingevingsproces
(actueel)

Zinervaring

Zingevingskader
(onderliggend)

|

|

|

|

Contingentiestructuren
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Waarden/Normen

Zelfbeeld

Hanteerbaarheidsnotie

<

<

<

<

<

Begrijpelijkheid

Betrokkenheid

Gemoedsrust

Eigenwaarde

Competentie

>

>

>

>

>

Wereldbeeld

Levensperspectief

Moraal, Ethiek
& Esthetiek

Mensbeeld

Leefregels

|

|

|

|

|

27

Elementen van de levensbeschouwing

26 Het kan opvallend genoemd worden dat Baumeister de ‘need to belong’ niet noemt als een van de pijlers van
zingeving, die bepalen of een individu al dan niet de ervaring heeft dat zijn leven zin heeft. In een later artikel tonen
Baumeister en Leary (1995) dat de ‘need to belong’ voor mensen een fundamentele en diepgewortelde motivatie is.
27 Contingentiestructuren zijn volgens Mooren te beschouwen als de bouwstenen van een wereldbeeld. Ze bevatten
opvattingen over oorzakelijkheid. Hoe mensen de wereld in dit opzicht zien is ook bepalend voor hoe ze handelen in die
wereld (Mooren 2011, 60).
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Met behulp van de theorie van de sociaal-cognitief psycholoog Albert Bandura en de godsdienstpsycholoog Jan van der Lans brengt Mooren de pijlers van Baumeister – met zijn eigen aanvulling – samen in een schema van drie niveau’s (Mooren 2013b, 107). Het actuele zingevingsproces is gebaseerd op Baumeister en staat bovenin het schema weergegeven. Op het tweede
niveau vinden we de zinervaring, gebaseerd op Bandura. Het onderliggende zingevingskader is
gebaseerd op Van der Lans (ibid., 106-107). Het schema verbindt een psychologische duiding van
zingeving met elementen die in elke levensbeschouwing terugkomen (Mooren 2011, 60).

De methodiek van existentiële communicatie
In het boek De moed om te zien (2010) formuleert Mooren een methodiek voor het HGB in justitiële instellingen, die ook binnen andere werkvelden van HGB toepasbaar is. Net als in Bakens
in de stroom (Mooren 1999; 2013) zijn in dit boek casusbeschrijvingen van humanistisch raadslieden opgenomen, waarin de besproken methodiek zichtbaar wordt. De methodiek van existentiële communicatie is gebaseerd op op de existentiële psychotherapie van Emmy van Deurzen.
Van Deurzen onderscheidt, in navolging van de existentieel psychiater Ludwig Binswanger (18811966), vier dimensies van de ervaring:
Umwelt staat voor fysieke dimensie, de zintuigen en het lichaam, en voor de omgeving die ons
fysiek beïnvloedt. Mitwelt staat voor de sociale of publieke dimensie, onze ontmoetingen met
anderen, onze persoonlijke relaties , onze reacties op cultuur, zeden en verwachtingen. Eigenwelt
staat voor de psychologische of private dimensie, de relatie met zichzelf en met intieme anderen.
Zelf voegt Van Deurzen daar nog een vierde categorie aan toe: de Überwelt: de spirituele
dimensie, van religie en ethische waarden, van zinvolheid (Mooren 2010, 168).

In deze benadering vormt de subjectieve beleving van de cliënt het uitgangspunt. De fundamentele strevingen, ultimate concerns en de realistische doelen, kunnen worden ingevuld op basis
van de subjectieve belevingswereld van de cliënt en geven daarmee voldoende inzicht in de
vragen of problemen van de cliënt (ibidem). De benadering reikt voorbij de pathologie.
Deze methodiek besteedt meer de aandacht aan het ‘verhouden tot’ dan bij Baumeister
het geval is. De relatie van de cliënt ten opzichte van verschillende werelden binnen en buiten
hemzelf staat centraal. Tegelijkertijd blijft ook in deze benadering het individuele perspectief – de
verhouding van het individu tot de eigen existentie – centraal staan, zonder dat anderen intrinsiek
aan deze existentie verbonden zijn. Hierin gaat deze benadering minder ver dan die van Jorna, in
wiens opvatting relationaliteit verbonden is met de eigen existentie. Dit is onder meer terug te
zien in Jorna’s benadering van schuld (Jorna 2008, 137).
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SCHEMA II: DIMENSIES VAN DE MENSELIJKE ERVARING NAAR VAN DEURZEN (MOOREN 2010, 169)
Dimensies

Fundamentele strevingen
(Basic purpose)

Ultimate concern

Realistisch (concreet)
doel

Fysieke wereld
(lichaam)

Gezondheid
Kracht
Geluk
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Ziekte
Zwakheid
Ellende (Misery)
Dood

Overleven
Doeltreffendheid (Efficacy)
Welstand (Comfort)
Veiligheid

Sociale wereld
(ego)
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Verbondenheid (Belonging)
Liefde

Mislukking
Onmacht
Isolement
Veroordeling/afwijzing
(Condemnation)

Erkenning
Invloed
Verwantschap
Respect

Persoonlijke
wereld
(zelf)

Integriteit
Vrijheid
Authenticiteit
Zekerheid
Onafhankelijkheid*

Desintegratie
Versmelting (Dissolution)
Inauthenticiteit
Verwarring
Egocentrisme

Individualiteit
Autonomie
Eigenheid (Specialness)
Identiteit
Zelfstandigheid

Spirituele
wereld
(ziel)

Waarheid
Perfectie
Wijsheid
Het goede

Onwaarheid
Imperfectie
Absurditeit
Het kwade

Inzicht (Understanding)
Deugdzaamheid (Virtue)
Betekenis
Verantwoordelijkheid

* Het trio van onafhankelijkheid, egocentrisme en zelfstandigheid is door Mooren (2010, 169) aan het schema van
Van Deurzen toegevoegd.

Kanttekeningen bij de lijn van methodiek en narrativiteit
De behoeften zoals geformuleerd door Baumeister, die uitgangspunt vormt voor de eerste
methodiek van Mooren, blijken steeds zelfgericht te zijn. Dat brengt twee beperkingen met zich
mee. Ten eerste wil dit zeggen dat de behoeften van een cliënt met dit model individueel geduid
worden. Ook wanneer de genoemde toevoegingen aan de benadering gebruikt worden, blijft
het model uitgaan van individuele behoeften als vertrekpunt om een individu te begrijpen. Dit
leidt tot een geïsoleerd begrip van het individu. Opvallend is echter dat Mooren de aanvulling van
Smaling en Alma in nieuwe uitgaven niet heeft opgenomen in zijn uitwerking van de theorie van
Baumeister (vgl. Mooren 2013; 2014)28.

28 Ook Derkx geeft hier kritiek op het feit dat Mooren, in navolging van Baumeister, de behoefte aan verbondenheid
buiten de fundamentele behoeften blijft scharen die samen zingeving definiëren. Derkx stelt zich de vraag of Mooren
zingevingskaders cognitief en levensbeschouwelijk opvat, zodat emotionele ervaringen (zoals verbondenheid) hierin geen
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Jacobs beschrijft dat er binnen de lijn van methodiek en narrativiteit geen expliciete aandacht is
voor collectieve lijnen in verhalen, maar vooral voor het individuele verhaal (Jacobs 2001, 154).
Dit leidt ertoe dat het individuele verhaal te veel wordt opgevat als een verhaal dat op zich staat,
zonder oog voor invloeden of macht van buitenaf. Een gevolg hiervan is dat er een grote verantwoordelijkheid bij het individu kan komen te liggen. In de benadering van zingeving die Mooren
hanteert is verder opvallend dat het gaat om een actieve en cognitieve act. Hij beschouwt
zingeving niet als iets dat je ten deel kan vallen, zoals in het geval van zinervaring (vgl. Smaling &
Alma 2010).
Mooren gaat beperkt in op wat er van de HGB’er zelf gevraagd wordt binnen het HGB,
zeker wanneer zijn werk naast dat van Jorna en Hoogeveen gelegd wordt. Wel noemt hij in
verband met het HGB het belang wijsheid. Daarnaast verwijst Mooren naar de Rogeriaanse
benadering29, die veel HGB’ers geïnspireerd heeft (Mooren 2013b, 79; Mooren 2013a, 143). De
Rogeriaanse benadering kenmerkt zich door onvoorwaardelijke aanvaarding van de gesprekspartner, empathie en congruentie (Kievit-Lamens 2014, 58-62).

2.2.4 (Impliciete) doelstellingen in het humanistisch raadswerk
In de visie van Van Praag is humanistisch raadswerk geen doelgerichte praktijk. Van Houten en
Mooren herhalen het niet-doelgerichte werken in 2002 als een wezenlijk aspect van het HGB
(Van IJssel 2007, 231). Door de afwezigheid van behandelplannen of indicatie, profileert het HGB
zich als een presentiepraktijk waarin de cliënt en de relatie tot de cliënt centraal staan, tegenover
een interventiepraktijk die zich richt op het oplossen van een probleem (ibidem). Er is echter,
zoals Mooren (1999, 18) tegelijkertijd benadrukt, geen sprake van doelloos handelen. Van Praag
spreekt over HGB als ‘ontplooiing van mens-zijn’ en het ‘activeren van krachten’ om tenslotte
‘zelfstandig een levensvisie te hanteren’ (Van IJssel 2007, 231). Mooren beschrijft een vijftal
doelstellingen in het humanistisch raadswerk : zelfverwerkelijking van de cliënt, bevordering van
de reflectie op bestaansvragen, de cliënt in contact brengen met diens eigen, dikwijls verborgen
visies op het leven, het vergroten van het vermogen tot zelfbestemming en het creëren van een
gesprekssituatie waarin cliënten zichzelf kunnen zijn (Mooren 1999, 18). Volgens Van IJssel (2007,
231) blijven de doelstellingen echter in de algemene visie ondergeschikt aan het cliëntgerichte,
non-directieve karakter van het werk.
De doelstellingen, zoals geformuleerd door Mooren, zijn volgens Van IJssel (2007) ook
geldig voor spirituele visies op humanistisch raadswerk. In de theorie over de spirituele visie op
HGB zijn de doelstellingen één voor één terug te vinden. Jacobs merkt op dat de verschillende
‘verhalen’ zich kenmerken door een andere ‘taal’ (Jacobs 2001, 64). Ogenschijnlijk hanteren ze

oriëntatiepunt vormen (Derkx 2013, 171-172).
29 Mooren noemt zelf een aantal inhoudelijke verschillen tussen de narratieve en Rogeriaanse benadering: De
Rogeriaanse benadering vat het ‘zelf’ op als samenstelsel van eigenschappen, waar de narratieve benadering het ziet als
een proces dat voortdurend in wording is. Daarnaast wordt bij Rogers, zoals bij veel traditionele therapievormen, geluisterd
met het oog op onderliggende processen. Volgens de narratieve benadering ligt juist ín het verhaal de betekenis vervat, die
op dat moment actueel is voor de cliënt (Mooren 2013a, 143).
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geen andere doelstellingen, maar het spirituele verhaal van HGB vult de doelstellingen in vanuit
een eigen paradigma: het heelheidsparadigma (Van IJssel 2007, 232).30
Het heelheidsparadigma, kenmerkend voor de spirituele benadering van HGB, gaat uit
van geestelijk welzijn als ervaring van verbondenheid of heelheid. Verbondenheid kan daarbij
verwijzen naar verbindingen tussen lichaam, hart en hoofd en tussen het zelf, de omgeving, de
aarde en de kosmos. Het bieden van deze heelmakende ervaring is de belangrijkste motivatie
van de raadslieden in het contact met hun cliënt. Dit wordt het meest benadrukt als het in
contact brengen van de cliënt met een spirituele, innerlijke dimensie. Zelfverwerkelijking wordt
in deze opvatting dus ingevuld als ‘het trachten de cliënt op een dieper niveau met zichzelf in
contact te brengen en de ander te helpen bij het mens-zijn en mens-worden (Van IJssel 2007,
232).’ Het heelheidsparadigma gaat er vanuit dat de mens zich in een helend proces bevindt
(ibidem). Jorna maakt onderscheid tussen een ‘gewoon’ en een ‘spiritueel leerproces’.
Het begrip innerlijke ruimte, geïntroduceerd door Carlo Leget, beschrijft een innerlijke
gemoedstoestand die – zoals de naam zegt – ruimte biedt om vanuit een afstand tot eigen
gedachten en emoties en met een oprechte genegenheid het contact aan te gaan. Het begrip
is ontwikkeld met oog op de spirituele dimensie en in het bijzonder voor de palliatieve zorg
(Leget 2008). De gemoedstoestand die Leget beschrijft geeft een verheldering van wat een
(grond)houding van een begeleider onder meer behelst en hoe deze een mogelijkheid vormt tot
ontmoeting. Gezien de helderheid en toegankelijkheid van de beschrijving, biedt de term van
Leget een ingang om met verschillende partijen over de spirituele dimensie in de zorg in gesprek
te gaan.

2.2.5 Innerlijke ruimte in het raadswerk
Innerlijke ruimte verwijst volgens Leget naar ‘een zodanige gemoedstoestand waarbij iemand
in staat is zich te verhouden tot de directe emoties en houdingen die door een situatie worden
opgeroepen (Steijger 2012, 4).’ Geestelijk verzorger heeft in haar proefschrift het begrip van
Leget geoperationaliseerd. Zij beschrijft de autobiografische competentie als het vermogen van
de geestelijk verzorger om zich bewust te zijn van het eigen levensverhaal en gedurende het
gesprek een meta-positie te kunnen nemen. Het begrip innerlijke ruimte lijkt verheldering te
kunnen bieden voor de lijn van grondhouding en spiritualiteit en een aanvulling te vormen op de
lijn van methodiek en narrativiteit.
‘Waar innerlijke ruimte wordt vergroot, wordt de morele capaciteit, de vrijheid en menselijkheid van mensen vergroot,’ aldus Leget (Kievit-Lamens 2011, 63). Kievit-Lamens beschrijft
dat binnen de zorg een gebrek aan innerlijke ruimte bij de professional een aanslag doet op het
welbevinden van patiënten. De aanwezigheid van innerlijke ruimte daarentegen versterkt het
welbevinden, doordat hiermee handelingsmogelijkheden vrij komen. Hiermee kan een manier
van spreken ontstaan die is afgestemd op de situatie. Het vergroten van vrijheid en menselijk-

30 Gezien deze (impliciete) overeenkomsten kan het jammer genoemd worden dat voor- en tegenstanders van een
methodiek in het HGB ook in de loop der tijd weinig de dialoog met elkaar hebben gezocht. De benaderingen zijn veelal
tegenover elkaar blijven staan, zonder veel uit te wisselen of elkaar aan te scherpen.
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heid vraagt het bezit van een rijk gevoelsleven. Innerlijke ruimte is in dit opzicht ook innerlijke
warmte (ibidem):
Het is de bron van waaruit alle gevoelens van oprechte genegenheid, vriendschap, liefde,
mededogen en barmhartigheid kunnen ontspringen. Innerlijke warmte is als het ware de fysieke
component van de zin en betekenis waar het bij spiritualiteit om gaat (Leget 2008, 120).

Laveren tussen actief begeleiden en laten doorleven
Wat de spirituele dimensie van het lijden (zinloosheid bijvoorbeeld) betreft, ligt er de voortdurende
vraag in hoeverre spirituele ontwikkeling begeleid kan worden, laverend tussen het actief begeleiden en het aanreiken van perspectieven enerzijds, en het laten worstelen en doorleven van
crises anderzijds (Leget 2008, 97).

Vanuit deze positie kunnen de perspectieven van Mooren en Jorna verbonden worden. Jorna
legt in zijn werk het accent op het doorleven van crises, waarbij de begeleider volgt vanuit
een liefdevolle houding en luistert en reageert vanuit het eigen innerlijk. Hierbij kan de HGB’er
volgens Jorna een actieve houding innemen: hij spreekt zich uit, wanneer er iets wezenlijks in
haar opkomt. De begeleider is daarmee niet alleen maar volgzaam, of zich voegend naar het
perspectief van de cliënt. Wel is het zo dat het proces van de cliënt hier richtinggevend is. Wat
deze heeft uit te zoeken, vormt het uitgangspunt en in die zin is de HGB vanuit dit perspectief
wel volgend.
In het werk van Mooren ligt zoals gezegd het accent op zingeving. De methodieken op
basis van Baumeister en Van Deurzen geven inzicht in het gebied waar de cliënt op dat moment
niet mee uitkomt. Vanuit deze benadering zullen de cliënt eerder andere perspectieven worden
aangereikt dan vanuit de lijn van grondhouding en spiritualiteit. Wanneer perspectieven niet
aansluiten en de cliënt vasthoudt aan bepaalde opvattingen, is het echter kenmerkend voor het
raadswerk dat de cliënt ook in deze keuze gevolgd kan worden (vgl. ’t Hartog 2008, 35-48).

2.2.6 Het contextueel pastoraat
In het contextueel pastoraat31 wordt de contextuele therapie van Iván Böszörményi-Nagy
verbonden met het pastoraal werk. De theologen Aat van Rhijn en Hanneke Meulink-Korf32
speelden vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw een belangrijke rol in de ontwikkeling van het
contextueel pastoraat33. Beiden hadden kritiek op de gangbare pastorale opleiding in Nederland.

31 Pastoraat wordt in deze scriptie opgevat als geestelijke begeleiding vanuit een religieuze achtergrond. De term wordt
afgewisseld met geestelijke begeleiding.
32 De naam Meulink-Korf blijft in deze scriptie voluit geschreven om verwarring te voorkomen met Henk Meulink (2006),
een geestelijk verzorger die ook over contextuele begeleiding heeft geschreven.
33 Van Rhijn en Meulink-Korf leidden vanaf 1986 de postdoctorale opleiding ‘Contextueel pastoraat’ aan de Universiteit
van Amsterdam. Momenteel verzorgt de Stichting Contextueel Pastoraat in Nederland (2001) deze tweejarige opleiding en
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Volgens hen was de opleiding te individualistisch, met te weinig aandacht voor het relationele en
te veel geënt op de ‘humanistic psychology’34 (Dros 2007). Volgens geestelijk verzorger Evelien
van Melle-Baaijens biedt het werk van Van Rhijn en Meulink-Korf duidelijke handvatten voor geestelijke begeleiding (2006, 278). Het contextueel pastoraat laat zien hoe de contextuele benadering gebruikt kan worden in geestelijke begeleiding, zonder dat er sprake is van therapie.
Contextuele begeleiding is mogelijk met familieleden, maar ook zonder hun aanwezigheid.
Volgens Van Melle-Baaijens is in gesprekken met cliënten vaak relationele problematiek te
beluisteren (2007, 335). Bij cliënten in de psychiatrie is regelmatig sprake van een disbalans in
de relationele verhoudingen. Er kan sprake zijn van rouw – van de cliënt zelf en van diens familie
– over dromen die niet gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast werkt emotionele scheefgroei
die ontstaan is in het verleden vaak door in de huidige relaties van een cliënt (ibidem). In het
werkveld van de gevangenis kunnen vragen rondom schuld of de verhouding tot familieleden of
slachtoffers bijzonder prangend zijn.
Het contextueel pastoraat gaat uit van het aanspreken, versterken of in evenwicht brengen
van wat er in de cliënt leeft. Waar de contextuele therapie doorgaans actiegericht35 is, gaat
geestelijke begeleiding vanuit de contextuele benadering omzichtig te werk. Van Melle-Baaijens
beschrijft hoe in de psychiatrie pijnlijke relaties of onbewust buiten beeld kunnen blijven. De
relatie tussen de cliënt en de geestelijk begeleider en de sfeer van veiligheid, staat in zulke
gevallen voorop en de begeleider zal er niet voor kiezen om in het verhaal in te breken (Van
Melle-Baaijens 2007). Meulink-Korf en Van Rhijn benadrukken dat methodiek niet tussen de
cliënt en pastor in mag komen te staan. Wel vinden zij een methodiek voor het contextueel
pastoraat belangrijk, ter ondersteuning van het inzicht in ethische relationaliteit (1997, 437).
Gedurende het contact kunnen mensen in beeld komen die hebben bijgedragen aan emotionele
pijn. Die kwetsingen vragen om volle aandacht van de geestelijk verzorger (Van Melle-Baaijens
2007, 336). De contextuele benadering streeft ernaar evenwicht in relaties te creëren, maar nooit
ten koste van het evenwicht in de persoon zelf. In de psychiatrie bijvoorbeeld kan het van belang
zijn de persoon zelf voldoende te bekrachtigen en daarom perspectiefwisselingen te beperken.
Geestelijk begeleider Henk Meulink (2006) geeft aan dat hij verbindend te werk gaat. In
levensverhalen van bewoners in het verpleeghuis luistert hij met een relationeel-ethisch oor: met
een speciale aandacht voor betekenisvolle anderen en voor hun perspectief. Hierbij probeert hij
erkenning te geven voor wat die anderen (soms onopgemerkt) hebben gegeven, maar hij erkent
ook bestaande schuld. Later, wanneer de timing het toelaat, zoekt Meulink naar mogelijkheden
om vervolgens de persoon van die schuld te ontheffen, door in te gaan op het levensverhaal van
degene van wie hij het onrecht heeft ondervonden. Deze manier van werken spreekt relationele

geeft viermaal jaars het vaktijdschrift Contextuele Berichten uit. Voor meer informatie, zie de website
www.contextueelpastoraat.nl.
34 Humanistic psychology heeft als uitgangspunt dat de mens van nature goed is en in staat zichzelf te ontplooien,
door te groeien in moraliteit en menselijkheid, mits zij omgeven is door de juiste omstandigheden (Van IJssel 2007,
221). Volgens Brinkhuis is deze psychologische stroming ten tijde van het HOI onkritisch vertaald naar humanistische
psychologie. De betekenis van ‘humanistic’ is echter te verstaan als een benadering tegenover het natuurwetenschappelijk
paradigma, dan als uitdrukking van een humanistisch levensbeschouwelijk kader (ibidem).
35 Actiegericht in de contextuele benadering houdt in dat hier gaat om onze acties en houding en niet primair om inzicht.
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hulpbronnen aan. Door middel van erkenning van verschillende perspectieven kan dit helend
werken voor de cliënt zelf en in zijn relaties, doordat de ervaren betrouwbaarheid van de relaties
versterkt wordt (ibidem).
Van Melle-Baaijens benadrukt dat de aandacht in de setting van de psychiatrie niet gericht
moet blijven op deze externe perspectieven, omdat dit het buiten spel staan van de cliënt
bekrachtigt. Het kan de relationele werkelijkheid inperken. In plaats daarvan is het belangrijk de
cliënt uit te nodigen om in het eigen levensverhaal ‘onvermoede anderen’ op te diepen, die een
bron van vertrouwen vormen. Daarbij kan de cliënt ook ontdekken hoe hijzelf een hulpbron is of
was voor anderen (ibid.). Waar in de psychiatrie het aanspreken van de bronnen en de kracht van
het individu van belang is, kunnen in de gevangenis schuldproblematiek of een vertekend beeld
van geven en nemen eerder om aandacht vragen.
In de beroepsstandaard van de VGVZ wordt een aantal keer gesproken over de begeleiding
aan patiënten ‘en hun naasten’. Specifieke taken van de geestelijk verzorger ten opzichte van
naasten worden volgens Meulink echter niet toegelicht (2007, 388). Meulink beschrijft hoe de
geestelijk verzorger kan bijdragen aan het beleid ten aanzien van naasten. Het is volgens hem
belangrijk dat ze zich welkom voelen. Naasten kunnen een belangrijke hulp zijn, omdat ze het
levensverhaal van de bewoner beter kennen. Hun kan gevraagd worden om deze kennis over te
dragen, bijvoorbeeld door een ‘levensboek’ samen te stellen. Daarnaast kunnen naasten zelf ook
ondersteund worden bij wat de opname voor hun betekent. Wanneer er onder familieleden en
andere nauw betrokkenen sprake is van verschillende belangen of wensen, bijvoorbeeld rondom
het overlijden van een cliënt, biedt de contextuele benadering een een vruchtbaar kader om te
werken met verschillende verhoudingen en belangen.
Van Melle-Baaijens beschrijft hoe in de psychiatrie het zorgaanbod gericht is op het herstel
en het creëren van een netwerk. Dit bleek voor veel cliënten geen gemakkelijke stap te zijn.
Om pragmatische redenen richt het zorgaanbod zich daarom op het leren omgaan met de eigen
handicap en het versterken van sociale en communicatieve vaardigheden. Volgens Van MelleBaaijens krijgt de persoonlijke, relationele context daarachter weinig aandacht. Geestelijk begeleiders kunnen op dit vlak een bijdrage leveren, door rehabilitatie in te vullen door bijvoorbeeld het
herstel van een disbalans in relationele verhoudingen (Van Melle-Baaijens 2007, 335). Onderzoek
van Jonckheere uit 1999 laat zien dat de visie van Nagy op meerzijdige aandacht, destructief
recht en het omgaan met schuld bijdraagt aan herstelgerichte begeleiding van gedetineerden
(Dillen 2004, 29).
Het contextueel pastoraat heeft de ethische dimensie van de contextuele benadering
van Nagy aangevuld met de visie van de Frans-joodse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995).
Levinas geeft in zijn werk meer gestalte aan het ‘tussen’ in de ontmoeting tussen ik en jij,
hetgeen bij Buber36 onbenoemd blijft. Levinas geeft dit een gezicht: het gelaat van de Ander.
‘Puttend uit de bron van Levinas wordt de ethische dimensie benoemd als het appèl, dat er van

36 De ontmoeting vormt een kernnotie in het werk van Buber. Hij benoemt ook het ‘tussenin’ in deze relatie. Toch is zijn
uitwerking hiervan minder concreet dan die van Levinas.
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het gelaat van de ander uitgaat. Het mens zijn van de ander roept mijn mens zijn, mijn humaniteit, mijn (unieke) verantwoordelijkheid op (Van der Meulen 2007, 215-216).’

2.3 Samenvatting
Binnen de theorievorming over HGB aan de UvH zijn twee dominante lijnen te onderscheiden.
Het gaat om de lijn van grondhouding en spiritualiteit – vertegenwoordigd door Jorna en
Hoogeveen – en de lijn van methodiek en narrativiteit – met Mooren als belangrijkste vertegenwoordiger. De lijn van grondhouding en spiritualiteit legt de nadruk op de persoonsvorming van
de begeleider en op de relatie die deze aangaat met de cliënt. Jorna’s werk richt zich daarbij sterk
op het ondersteunen van de cliënt bij processen van innerlijke omvorming. De lijn van methodiek
en narrativiteit is meer gericht op de betekenis en de levensvragen die al in het (levens)verhaal
van de cliënt besloten liggen. Mooren pleit daarnaast voor een methodiek van het HGV, waar
Jorna en Hoogeveen met name de persoonsvorming centraal stellen. De lijn van grondhouding
en spiritualiteit legt het accent op de grondhouding en het leerproces van de persoon. De grondhouding kenmerkt zich door aanvaarding van wat zich voordoet en honorering en acceptatie
van de ander in zijn situatie. De aandacht voor spiritualiteit in deze lijn richt zich op innerlijke
processen. De HGB’er heeft hierbij volgens Jorna een ondersteunende rol, als een katalysator
van het proces. Een kanttekening bij de lijn van grondhouding en spiritualiteit is dat deze weinig
aanknopingspunten (en een weinig geschikte taal) biedt om met andere disciplines in dialoog
te gaan, wat in de huidige situatie zeer van belang is. Daarnaast is op het werk van Jorna wat
eenzijdig in de begeleiding die wordt aangeboden, doordat in zijn werk een bepaalde weg van
begeleiding veronderstelt wordt en geen alternatieven genoemd worden.
De lijn van methodiek en narrativiteit is gericht op betekenisgeving zoals deze in het verhaal
van de cliënt vervat ligt. Mooren benadrukt het belang van methodiekontwikkeling voor de
professionele ontwikkeling van het HGB. Hij verbindt de methodieken die hij ontwikkeld met de
praktijk en casuïstiek van het raadswerk. In het werk van Mooren zijn de methodiek op basis van
Baumeister en de methodiek op basis van Van Deurzen te onderscheiden. Kanttekeningen bij de
lijn van methodiek en narrativiteit zijn dat er in de methodiek op basis van Baumeister uitgegaan
wordt van het individu en diens behoeften, zonder dat hierbij aandacht is voor de fundamentele betekenis van verbondenheid, overgave en spiritualiteit. In de methodiek op basis van Van
Deurzen is hier meer aandacht voor, al wordt verbondenheid hier ook nog beschouwd vanuit een
individueel perspectief. Daarnaast krijgt de houding van waaruit gewerkt wordt in het werk van
Mooren relatief weinig aandacht.
Met het begrip innerlijke ruimte van Leget wordt een eerste poging gedaan de lijn van
grondhouding en spiritualiteit en de lijn van methodiek en narrativiteit met elkaar te verbinden.
Leget spreekt over het laveren tussen het aanreiken van perspectieven en het laten doorleven
van innerlijke crises. Beide lijnen die besproken zijn komen hierin naar voren. Tenslotte werd het
contextueel pastoraat besproken, waarin de contextuele therapie van Nagy en geestelijke begeleiding op christelijke basis samenkomen. Hiermee is een aanzet gegeven naar het volgende
hoofdstuk dat ingaat op het systemische benadering.
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Intermezzo II: ‘Vader, wie ben ik?’37

Meneer de V. staart met lege blik voor zich uit. Zijn mond hangt open en zijn hand verfrommelt
een servetje. Zijn dochter houdt zijn andere hand vast en probeert zijn blik te vangen door zijn
gezicht naar zich toe te draaien. Ze wijst op zichzelf en vraagt steeds met enige tussenpozen:
‘Vader, wie ben ik?’ Vader blijft haar leeg aanstaren. Tegen mij zegt ze: ‘Mij herkent hij niet meer.
Soms noemt hij me Annie. Maar Annie is zijn overleden zuster.’ Ze vervolgt tegen haar vader:
‘Anne is je zus en die is toch allang dood. Vader, kijk, ik ben het. Je dochter, Nel.’
In een dergelijke situatie voel ik voor de bewoner een soort plaatsvervangende schaamte. Hij
kan het toch niet helpen dat hij de juiste naam niet met de juiste persoon gecombineerd krijgt. Het
aanhoudend vragen om herkenning door een familielid, ervaar ik als zinloos geplaag van iemand
die lijdt aan geheugenstoornissen. Maar ik ervaar ook de wanhoop in de vraag. Letterlijk wordt
immers gevraagd: wie ben ik voor jou als dochter nog, als je toch denkt dat ik je zuster ben? Wat
is mijn betekenis nog als je dochter? Heeft het enige zin dat ik er hier voor jou ben? En niet te
vergeten de angstige vraag van veel kinderen van dementerende ouders: ‘Wat heeft de dementie
voor gevolgen voor mij en mijn kinderen?’ De vraag naar erfelijkheid wordt niet alleen gesteld
met betrekking tot de feitelijke gezondheid, lichamelijk en psychosociaal. Ook relationeel zoeken
mensen naar een nieuwe zinvolle positie in de familiale context.
‘Wie ben ik als dochter van mijn moeder, als mijn moeder zegt: “Nee hoor mevrouw,
kinderen heb ik nooit gehad”; wat beteken ik als moeder voor haar kleinkinderen?’
‘Wat voor zin heeft mijn bezoek voor mijn echtgenoot en ook voor mij, als hij toch de hele
tijd om zijn moeder roept?’
[...]
Het dementerend familielid noodt tot het innemen van een gepaste positie ten aanzien van de te
verdelen lasten en verdiensten. Volgens de contextuele therapie van Nagy wordt de mens bezien
als iemand, die mens wordt tussen de mensen met een eigen naam, een eigen unieke plaats in de
relaties en de generaties, die betekenis krijgt en geeft in de ontmoeting met de ander. [...] Vanuit
deze contextuele benadering ben ik de vragen in de trant van ‘wie ben ik?’ [...], gaan verstaan
als existentiële vragen. Dat wil zeggen als vragen naar de existentiële betekenis van zichzelf, met
betrekking tot de eigen herkomst, de eigen plaats in de horizontale realties (partners, vrienden)
en van verticale relaties (ouders, kinderen en kleinkinderen), volgens het intergenerationele en
contextuele denken van Nagy.
Marianne Thans, 2007

37

Er is een schematische systemische duiding van dit verhaal opgenomen in de bijlage.
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Er was eens een jongetje dat zijn gehandicapt broertje kilometers ver mee naar school droeg.
Op een zekere dag zei iemand tot het jongetje: ‘Dat is toch veel te zwaar voor jou.’
Maar het jongetje antwoordde: ‘Hij is niet te zwaar. Hij is mijn broertje!’38

3. De systemische benadering
In dit hoofdstuk worden de systemische benadering van Bert Hellinger (*1925) en de verschillende theorieën en werkwijzen die op hem van invloed zijn besproken. Hellinger is, zoals eerder
werd aangegeven, in zijn werk dicht bij de fenomenologie gebleven. In zijn boeken worden zijn
observaties en de principes van waaruit hij werkt besproken, maar ze geven weinig theoretische onderbouwing. Om inzicht te verkrijgen in zijn benadering en waarop deze gebaseerd is
worden daarom in dit hoofdstuk de belangrijkste achtergronden besproken. Het psychodrama
van Moreno en de familiereconstructie van Satir zijn bepalend geweest voor de werkwijze
van Hellinger. De contextuele theorie van Iván Böszörményi-Nagy verheldert de basisstructuur
van Hellingers systemische benadering. Bij de bespreking van Nagy wordt ook Martin Buber
behandeld, een belangrijke inspiratiebron voor zowel Nagy als Hellinger.
Het hoofdstuk begint met een casusbeschrijving van een familieopstelling en toelichting
van de werkwijze. Daarna wordt besproken hoe de methode zich verhoudt tot de academische
psychologie. Na de bespreking van de auteurs die een belangrijke achtergrond vormen van
zijn werk, volgt halverwege dit hoofdstuk de bespreking van de systemische benadering van
Hellinger.

3.1 De praktijk van familieopstellingen
Bij familieopstellingen reproduceren cliënten het innerlijke beeld van hun eigen familie, vaak
met hulp van een groep. Hellinger gaat uit van de veronderstelling dat emotionele verstoringen
kunnen optreden als gevolg van wat onbewust over generaties heen door een persoon vanuit
het systeem wordt overgenomen. Dit proces vindt plaats door onbewuste identificatie met een
ander uit het familiesysteem. Dit wordt een verstrikking genoemd. Wanneer deze aan het licht
komt, kan de noodzaak ertoe worden weggenomen en wordt verandering mogelijk.
De methode familieopstellingen werkt vanuit een diep begrip van iemands verankering in
zijn familiesysteem en, ruimer beschouwd, vanuit de verbinding met de wereld om hem
heen (Franke 2003, 18). In de volgende paragraaf wordthet proces van een familieopstelling
beschreven.

38

Met deze tekst opent Annemie Dillen haar dissertatie (2004, 9)
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3.1.1 Het proces van een familieopstelling
Een familieopstelling vindt doorgaans plaats in een groep van tien tot dertig personen die samen
plaatsnemen in een kring. De cliënt – hier Sandra genoemd – brengt een persoonlijk thema in
om mee te werken. Het gaat om een thema dat voor de cliënt urgent is. De andere deelnemers
fungeren op dat moment als representanten of observanten. Wie beschikbaar is als representant, kan in de opstelling gevraagd worden om iemand uit het familiesysteem te representeren. In deze beschrijving wordt een voorbeeld van Cohen (2008) gebruikt ter illustratie van de
werkwijze.
Een opstelling begint met een voorgesprek. De begeleider van de opstelling – de opsteller
– vraagt: ‘Wat is je thema?’ De cliënt antwoordt idealiter bondig, bijvoorbeeld, ‘Ik ben 21 jaar en
heb sinds tien jaar last van een depressie.’ De opsteller vraagt naar informatie over de familie
van herkomst, op zoek naar belangrijke personen en traumatische gebeurtenissen die mogelijk
een systemische resonantie39 hebben. Onder zulke gebeurtenissen vallen vroegtijdig overlijden,
abortussen, moord, zelfmoord, oorlogsslachtoffers en uitsluiting (Cohen 2008, 10). In dit geval
valt op dat de depressie van Sandra is begonnen met het overlijden van haar oma. Tijdens het
voorgesprek zijn alleen feiten van belang en dienen interpretaties te worden vermeden. De
opsteller kiest er op basis van het voorgesprek voor om de huidige situatie van de cliënt of diens
oorspronkelijke familiesysteem op te stellen. Meestal wordt gekozen voor het oorspronkelijke
familiesysteem (Franke 2003, 31) vanuit de veronderstelling dat hier ook de oorsprong van het
conflict te vinden is. Ook in dit geval wordt het systeem van herkomst opgesteld.
Na het voorgesprek kiest de cliënt representanten uit de groep voor familieleden en voor
haarzelf. Behalve familieleden kunnen ook structurele elementen, zoals in dit geval depressie,
worden opgesteld. De cliënt neemt deze representanten bij de schouders en geeft ze een
plek in de ruimte die voor haar intuïtief juist aanvoelt. De opsteller kan hierbij begeleiden en
vertellen hoe ze te werk kan gaan: ’Stel de representant voor depressie op de juiste afstand van
de anderen op en draai haar gezicht de kant op, die voor jou klopt. Doe het zonder te praten,
vanuit je centrum.’ Hierna neemt de cliënt plaats en observeert. De representanten blijven staan
zonder te bewegen of te praten. Er is geen sprake van een rollenspel. Dan vraagt de opsteller
de representanten elk naar hun waarneming. De representanten beschrijven een voor een hun
gevoelens, fysieke sensaties en de relaties binnen de familie zoals zij die waarnemen. Zodra de
representanten zijn opgesteld, hebben ze toegang tot de gevoelens en de dynamiek van relaties
binnen de familie die is opgesteld (Cohen 2008; Ulsamer 2005).
Soms zijn representanten onbewogen, op andere momenten zijn hun gevoelens en gewaarwordingen heel sterk. Patronen binnen een familiesysteem zijn in het dagelijks leven niet bewust
zichtbaar en komen tijdens de opstelling aan het licht. De opsteller begint langzaam te werken
met het driedimensionale portret. Representanten worden verplaatst of er wordt gevraagd
waar ze willen staan. Daarbij vraagt de opsteller opnieuw wat ze ervaren. De opsteller houdt
gedurende de opstelling steeds in het oog hoe de cliënt erbij zit.

39 Resonantie kan volgens Van Dale verwijzen naar ‘meetrillen’, ‘waarklank’ ‘emotionele meebeleving’ en (Geeraerts
& Den Boon 2005, 2937-2938). In dit verband duidt het op gebeurtenissen die binnen het systeem weerklank vinden,
doordat ze zich herhalen.
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De opsteller werkt met wat de representanten zeggen en op basis van zijn ideeën over orde en
de verstoringen daarvan binnen het familiesysteem. In het voorbeeld vraagt de opsteller aan
een groepslid uit de kring om deel te nemen aan de opstelling en de grootmoeder te representeren. Nadat deze persoon is afgestemd op de plek die ze inneemt, geeft ze aan dat zij in beslag
wordt genomen door een oneindig verdriet. Als ze deze opmerking gehoord heeft, herkent de
representant van Sandra in haar depressie niet alleen haar eigen persoonlijke verdriet, maar ook
het oneindige verdriet van haar grootmoeder. De pijn is als een erfenis met het overlijden van de
oudere vrouw overgedragen. Sinds generaties werd het oneindige verdriet doorgegeven in de
familie. Sandra, de kleindochter, nam het met liefde over.
Nadat deze herhaling zich heeft getoond, gaat de opsteller op zoek naar de helende
beweging. Het doel hierbij is om het bestaande, onbewuste patroon los te laten en er een
nieuw beeld, waarbij het systeem in evenwicht is, voor in de plaats te stellen. Een helende
beweging komt voort uit het systeem. Een ervaren opsteller leert patronen die zich in opstellingen voordoen steeds beter te herkennen. In dit geval ontstaat de helende beweging als de
kleindochter het effect van haar loyaliteit op haar oma ziet. Deze is erg getroffen bij het zien van
het offer van haar kleindochter. Als Sandra dit beseft, verliest de onzichtbare loyaliteit van het
oneindige verdriet aanzienlijk aan kracht.
Wanneer de helende beweging voelbaar wordt, neemt de cliënt haar plek in in de opstelling. Zo kan zij het einde van de opstelling aan den lijve ervaren. De opsteller suggereert een
aantal zinnen die hardop of inwendig kunnen worden uitgesproken. In dit geval stelt hij de grootmoeder voor om te zeggen: ‘Ga leven!’ Sandra neemt het aan en zegt: ‘Lieve oma, zegen me
alsjeblieft als ik een gelukkig leven leid en zelf ooit ook oma word.’
Daarna kan nog een moment worden genomen waarop de cliënt het nieuwe beeld op zich laat
inwerken. Zij kan even haar ogen sluiten en het beeld in zich opnemen. Wanneer Sandra dan
behoefte heeft aan steun, kan haar oma achter haar komen staan en de handen op de schouders
van haar kleindochter leggen.

3.1.2 Werkwijze en verantwoordelijkheid
Representatieve waarneming
Representatieve waarneming houdt in dat men zijn lichaam inzet als een waarnemingsorgaan
voor het systeem van de cliënt wiens situatie wordt opgesteld (Varga von Kibéd 2002, 46).
Representanten richten de aandacht naar binnen op hun lichamelijke sensaties en emoties. Ze
observeren en beschrijven hun gewaarwordingen. Over het algemeen kunnen representanten
goed weergeven wat een persoon op een bepaalde plaats in het systeem ervaart. Hun beschrijvingen, gezichtsuitdrukkingen, gebaren en uitspraken worden door de cliënt doorgaans herkend
als kenmerkend voor deze persoon (Franke 2003, 39).
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Verantwoordelijkheid binnen de opstelling en nazorg
Een opstelling kan een intensief proces in gang zetten. Als therapeut of begeleider draag je
volgens Franke verantwoordelijkheid voor wat je bij een cliënt losmaakt40. Het is daarom noodzakelijk om precies te overwegen of een opstelling voor een cliënt op dit moment passend is en
wanneer een proces dat in gang wordt gezet onderbroken of beëindigd wordt (Franke 2006, 77).
Familieopsteller Bouke de Boer waarschuwt voor het gevaar van traumatiseren of hertraumatiseren in het opstellingswerk. ‘Te vaak kom je mensen tegen die gedissocieerd zijn van de
opstelling en het erbij komende emotionele proces. Ze zijn vaak “niet thuis.” (De Boer 2010,
9)’ Hij noemt het risico dat de geschiedenis van de cliënt zich herhaalt, wanneer de dissociatie niet wordt opgemerkt. Werken met cliënten met een dergelijke gevoeligheid, vraagt erom
zoveel mogelijk emotionele veiligheid te creëren (ibidem). Sjamaan en familieopsteller Daan van
Kampenhout noemt in dit verband dat familieopstellingen aanvankelijk vooral werden gebruikt
om te werken met effecten van trauma’s uit eerdere generaties. De laatste jaren wordt er ook in
toenemende mate gewerkt met mensen die zelf (zwaar) getraumatiseerd zijn. Dit vraagt om een
omzichtige werkwijze. Zo beschrijft Van Kampenhout hoe hij een vrouw, wier familieleden door
een misdrijf om het leven waren gekomen, (nog) niet in een opstelling met de daders bracht.
In plaats daarvan liet hij haar afscheid nemen van haar naasten, zodat zij rust en acceptatie kon
ervaren en hun dood kon erkennen (Van Kampenhout 2010, 17-18).
Heidi Baitinger geeft aan dat nazorg na een opstelling in sommige gevallen wenselijk of zelf
noodzakelijk is. Soms kan als eerste reactie na een opstelling een verergering van de klachten
optreden of kunnen hevige emoties opkomen. Door een nazorgsessie of een telefonisch gesprek
kan de cliënt zijn eigen verwarring doorgaans beter begrijpen als bijvoorbeeld een nieuwe oriëntatie of innerlijke verandering (Baitinger 2002, 130).

3.2 De achtergronden van Hellingers werk
In de komende paragrafen worden de belangrijkste invloeden op Hellingers werk besproken.
In het werk van Moreno wordt ook naar het einde toe een ‘helend beeld’ gecreëerd, dat het
beeld van de probleemsituatie van de cliënt vervangt. Satir is er net als Hellinger op gericht de
familiestructuur zichtbaar te maken (Franke 2003, 19). In het werken met ingebedde patronen is
Hellinger geïnspireerd door Eric Berne. Hellingers benadering van de cliënt vanuit diens referentiesysteem komt overeen met Milton Erickson41. Nagy ontdekte de onbewuste uitwerking van
relatiepatronen over meerdere generaties en heeft hun werking zeer genuanceerd onderzocht en
vastgelegd42.

40 Hellinger geeft zelf geen nazorg na opstellingswerk. Veel andere opstellers – waaronder Franke en Cohen – bieden
wel nazorg en zijn bereikbaar voor vragen achteraf. Hun uitgangspunt wat betreft verantwoordelijkheid en nazorg wordt
hier gevolgd, gezien het effect dat het werk kan hebben en omdat dit uitgangspunt het beste aansluit bij HGB.
41 De theorie van Berne en Erickson wordt in deze scriptie gezien als minder belangrijk dan het werk van Moreno, Satir
en Nagy om inzicht in het werk van Hellinger te verkrijgen. De bespreking van het werk van Berne en Erickson en de relatie
met Hellingers benadering zijn te vinden in bijlage 2.
42 Daarnaast zijn ook de gestalttherapie van Perls en de primaltherapie van Janov op Hellinger van invloed geweest.
In gestalttherapie wordt gewerkt met lichaamsbewustzijn en met aan onaffe zaken die om voltooiing vragen. Van de
primaltherapie leerde Hellinger naar eigen zeggen een beter omgaan met emoties, hoewel hij uiteindelijk vond dat de
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3.2.1 Jacob Moreno en psychodrama
Jacob Levy Moreno (1889-1974) introduceerde systemisch werk met behulp van drama in de
psychotherapie. Met zowel opmerkelijke verschillen als overeenkomsten met de traditionele
therapie op dat moment, vormde psychodrama (Moreno 1945) een geheel nieuwe vorm van
therapie (Franke 2003). Net als Maslow en Rogers kan Moreno gerekend worden tot een van de
grondleggers van de humanistic psychology (McLeod & Kettner-Polley 2005). In tegenstelling tot
de psychoanalyse, richtte humanist psychology43 zich meer op het aanspreken van het menselijk
potentieel dan het oplossen van pathologie vanuit het medisch model (ibidem).
Moreno was het oneens met de statische setting setting van de psychoanalyse. Interactie is voor hem een wezenlijk onderdeel van het menselijk leven. In psychodrama verenigt hij
psychoanalytische inzichten met improvisatie theater. Psychologische problemen hebben volgens
Moreno vaak een interactieve basis. Moreno breidde de individuele context van therapie dan
ook uit tot een ruimer kader, waarin tevens echte partners of vertolkers van deze rollen aanwezig
waren.
In de oudheid werd volgens Moreno al gebruik gemaakt van drama om mensen te genezen.
In het psychodrama probeert Moreno een setting te creëren waardoor cliënten zichzelf zijn,
maar met meer diepte en intensiteit dan in het dagelijks leven (Franke 2006, 55). Een verschil
met opstellingen is dat deze gericht zijn op het innerlijke beeld van de cliënt, vaak gebaseerd op
vroegere gebeurtenissen of loyaliteiten die gevormd zijn in de jeugd of in eerdere generaties,
terwijl psychodrama zich richt op het ontwikkelen van handelingsalternatieven voor huidige
situaties. In contrast met Moreno, richt het werk van Hellinger zich op het onderzoeken van
onzichtbare, interne structuren. Hiervoor is elke ruimte in principe geschikt en zijn geen attributen nodig, tenzij met bodemankers wordt gewerkt. Er zijn alleen representanten nodig om
de betekenis van relaties te onthullen. Het doel hierbij is niet, zoals bij Moreno, een ontmoeting
die onderdeel is van het hier en nu en als zodanig wordt beleefd. Het gaat daarentegen om een
geënsceneerde ontmoeting in een andere tijd, doorgaans de kindertijd van de cliënt. Hierbij is
niet zozeer de feitelijke tijd die verstrijkt van belang, maar de ‘innerlijke’ tijd44. De ervaring en de
impact van verstrikkingen kunnen onafhankelijk van de externe tijd onderzocht worden. Hellinger
is hierbij op zoek naar een oplossing, terwijl het werk van Moreno erop gericht is het heden tot
uitdrukking te brengen en plannen te vormen voor de toekomst (Franke 2006, 53).

3.2.2 Virginia Satir, familiereconstructie en familiesculpturen
Virginia Satir (1916-1988), die ook gerekend wordt tot de humanistic psychology (Cohen 2008;
Reijmers 2008, 34), voegt aan de systemische werkwijze naast het werkvorm met theater een

primaltherapie zich te exclusief door gevoelens laat leiden (Hellinger 2001b, 436).
43 Humanist psychology is niet zonder meer te vertalen is naar humanistische psychologie. Humanist psychology
kenmerkt zich vooral door een perspectief is dat zich afzet tegen de natuurwetenschappelijke benadering (Van IJssel 2007,
221).
44 Van Kampenhout beschrijft hoe tijdens een opstelling het lineaire tijdsbesef wordt losgelaten. In de ‘innerlijke’ tijd van
waaruit gewerkt wordt, is het onderscheid tussen verleden, heden en toekomst opgeheven (Van Kampenhout 2001, 38;
Cohen 2008, 41).

54 | Hoofdstuk 3

symbolische setting toe (Cohen 2008, 30). Cliënten construeren hierbij een portret van hun
familie en de structuur daarbinnen. Relatiepatronen die de cliënt gevangen houden komen aan
het licht, zodat ze op een nieuwe manier gevormd kunnen worden (Franke 2003, 58). Overeenkomstig met psychodrama, werken familiesculpturen met het aanpassen van transactionele
verhoudingen tussen leden van het familiesysteem (ibidem, 27).
Satir was een van de eerste therapeuten die zich bezighield met de ontwikkeling van familietherapie. Waar in sommige systeemtheorieën de aandacht met name uitging naar het functioneren
van het systeem, staat bij Satir de verwevenheid van intrapsychische en interpersoonlijke aspecten
centraal (Onderwaater 1989, 30). Het belangrijkste doel in haar werk is het ontwikkelen van
positieve aspecten van de mens en het ontwikkelen van het menselijk potentieel (Franke 2003,
58). Het werk van Satir is sterk gericht op communicatie. Het gaat uit van de grondprincipes dat
verandering mogelijk is en wij als mensen de hulpbronnen in ons hebben die voor onze groei en
ontwikkeling nodig zijn (Franke 2006, 19).

Familiereconstructie: een intensieve studie van de cliënt en zijn familie van herkomst
Het doel van familiereconstructie is om het leven van eerdere generaties tastbaarder te maken
en te onderscheiden van de individuele biografie. Bij familiereconstructie werd gewerkt met een
genogram voorzien van foto’s en emotionele relaties tussen familieleden. Volgens Satir sluiten
de lessen die we meenemen uit onze jeugd vaak niet meer aan bij ons huidige leven. Door deze
bronnen te herzien, kunnen we er met nieuwe ogen naar kijken en sommige van deze lessen
opgeven (Franke 2003, 60). Dit geeft meer vrijheid om te zien en te horen, voelen, denken en
riskeren. Het doel van de reconstructie is daarbij ook om de cliënt vrij te maken van afhankelijkheid van de familie en van belastende taken (ibid., 61). In de familiereconstructie werd vaak
gewerkt met familiesculpturen.

Familiesculptuur: techniek van de gesimuleerde familie
Een familiesculptuur toont door middel van een ruimtelijke voorstelling van relaties de structuur
van een familie. Satir werkte met leden van de familie zelf, tot de techniek van de familiesculptuur in 1962 spontaan ontstond. Toen op een dag aan aantal familieleden bij een therapiesessie
afwezig waren, plaatste zij stoelen om hen te representeren. Iemand die geen deel was van
het familiesysteem kon hun plek en rol op zich nemen. Satir zag dat mensen die fysiek een plek
innamen in de sculptuur, geneigd waren de gevoelens te ervaren die met die plek verbonden
waren (Franke 2003, 61).’
Bij psychodrama, familiesculpturen en familieopstellingen bevinden de representanten zich
in een lichte trance. Er vormt zich een driedimensionaal portret dat complexe informatie op een
directe manier zichtbaar en ervaarbaar wordt. In dit proces komen positieve intenties van familieleden naar voren, die in de alledaagse omgang niet aan het licht komen. Volgens Satir is gedrag
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dan ook slechts het topje van de ijsberg, waar een wereld aan gevoelens en verlangens onder
schuil gaat (Franke 2006, 19).

3.2.3 Iván Böszörményi-Nagy en de contextuele therapie45
De complexe, relationele theorie van de psychiater en psychotherapeut Iván Böszörményi-Nagy
(1920-2007) is in dit onderzoek van bijzonder belang. Zoals reeds genoemd, geeft zijn werk geeft
een theoretische onderbouwing van Hellingers werk en ondersteunt het de vertaalslag naar het
HGB.
De contextuele benadering is in 1967 Nederland en België binnengebracht door familietherapeuten als Else-Marie van den Eerenbeemt en Amy van Heusden. Nederland was na de
Verenigde Staten een van de eerste landen waar de benadering werd geïntroduceerd (MeulinkKorf & Van Rhijn 2002, 12). Binnen de European Family Therapy Association is de invloed van
Nagy desondanks beperkt gebleven. Meulink-Korf noemt hiervoor als reden dat het werk van
Nagy niet voldoende strookt met de dominante opvattingen van het individualisme (Dros 2007).

Biografische gegevens
Iván Böszörményi-Nagy wordt in 1920 in Boedapest geboren in een geslacht van juristen (Dillen
2004, 19). Nagy komt uit een rooms-katholieke familie, maar neemt zelf al op jonge leeftijd
afstand van het geloof. Hij studeert af als psychiater en doet tegelijkertijd grondige kennis op van
de psychoanalyse, die hij later in het systeemdenken integreert. Als enige van zijn familie wijkt
hij in 1948 via Oostenrijk uit naar Amerika (Dillen 2004, 19).De betekenis van loyaliteiten die ook
op afstand voelbaar zijn, heeft Nagy zelf aan den lijve ervaren.

Empirisch onderzoek en theoretische invloeden
In zijn klinische praktijk heeft Nagy duizenden families onderzocht.Nagy beschrijft de structuur
van relaties als een zeer complex en grotendeels onbewust mechanisme (Böszörményi-Nagy
& Spark 1984, 2).De kracht die van dit mechanisme uit gaat wordt van generatie op generatie
doorgegeven. Nagy kent in zijn werk een bijzonder belang toe aan transgenerationele relaties,
zoals de relatie tussen ouders en kinderen46. Wanneer hier in de komende paragrafen over familierelaties wordt gesproken, kan dit over het algemeen echter ook gelezen worden als relaties
met belangrijke anderen, zoals vrienden en leermeesters. In relatie tot deze anderen is er sprake
van verworven loyaliteit in plaats van de zijnsloyaliteit die met een bloedband gegeven is. Van
een zijnsloyaliteit gaat meestal een sterkere verbinding uit, ook wanneer dit in het dagelijks leven
niet als zodanig voelbaar is. Loyaliteit betekent niet per se dat er sprake is van een relatie en de

45 Gezien de complexiteit van de contextuele benadering en om de vergelijking met Hellinger en Buber inzichtelijk te
maken, is er in bijlage 1 een glossarium opgenomen waar kernbegrippen van de auteurs onder elkaar gedefinieerd zijn.
46 Hoe kinderen binnen een gezin invloed hebben op elkaar, blijft volgens de familietherapeut Minuchin bij Nagy
onderbelicht (Onderwaater 1989, 133).
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kwaliteit van een relatie altijd bepalend voor de mate van loyaliteit. Een zijnsloyaliteit bestaat
ongeacht of iemand zijn biologische ouders, grootouders of broers en zussen kent of een goede
relatie met ze heeft. Een loyaliteit is een onbewuste verbinding, te onderscheiden van wat
doorgaans wordt aangeduid als een ‘gevoel van loyaliteit’.
Nagy is sterk geïnspireerd door de godsdienstfilosoof Martin Buber. Hij verbindt diens werk
met de theorie van objectrelaties van de Birtse psychoanalyticus Ronald Fairbairn47. Fairbairn vat
de mens opals een van meet af aan relationeel wezen (Böszörményi-Nagy & Krasner 1986, 26).
Belangrijke concepten die Nagy overneemt uit de psychoanalytische theoriepast hij aan met het
oog op hun relationele betekenis.
In de psychoanalyse gaat het om het doorwerken van gevoelens in de overdracht met behulp
van een plaatsvervangend persoon: de therapeut. In de contextuele therapie48 gaat het om het
ondernemen van verbindende acties, waardoor de balans van geven en nemen met de ouder(s) in
evenwicht kan komen (Onderwaater 1989, 89).

Nagy ziet een individu als een onderdeel van diens (familie)systeem. De ethische dimensie
brengt met zich mee dat in de contextuele benadering meerdere generaties worden betrokken.
De unieke toevoeging van Nagy aan de contextuele therapie is de ethische dimensie, die bij Satir
en Moreno nog niet in deze vorm is terug te vinden (Onderwaater 1989, 33).

Loyaliteit: een ijzersterk bindmiddel
Ieder mens heeft het nodig te weten en te ervaren dat hij van betekenis is voor anderen. Je wilt
graag dat het voor anderen verschil uitmaakt of jij bestaat en je wilt andere mensen om je heen
om wie je je kan bekommeren. Zich verbonden weten met anderen is een levensbehoefte, die
tot uiting komt in loyaliteit. Met loyaliteit wordt een bijzondere verbondenheid tussen mensen
aangeduid, een vorm van trouw die boven gevoelens uitstijgt (Van den Eerenbeemt 2008, 115).

Loyaliteit is de kracht die families samenbindt. Familieleden hebben de plicht tot loyaliteit naar
elkaar, op basis van wat zij van hun familie hebben ontvangen49. Nagy beschrijft loyaliteit als de
preferentiële verbinding aan een relatie, gebaseerd op de schuld50 die wij hebben door onze
geboorte of door wat we hebben ontvangen (Böszörményi-Nagy & Krasner 1986, 15). Zoals
eerder genoemd werd, is een loyaliteit een onbewuste band op het niveau van het geweten.

47 De innerlijke dialoog tussen het ik en een innerlijk object is volgens Fairbairn kenmerkend voor de mens.
Relationaliteit en object-gerichtheid zijn sleutelbegrippen in zijn werk. Het gaat hierbij om intrapsychische conflicten. Nagy’s
visie daarentegen concentreert zich met name op interpersoonlijke thematiek (Dillen 2004, 23).
48 De term ‘therapie’ heeft in Amerika een bredere betekenis dan in Nederland. In de Amerikaanse context betekent
‘therapie’: psychosociale zorg en hulpverlening (Meulink-Korf & Van Rhijn 2007, 10).
49 Hetzelfde principe gaat op voor organisaties, waarin iemand op den duur een verworven loyaliteit ontwikkeld naar
degenen van wie hij heeft ontvangen (vaak in een wisselwerking van geven en nemen).
50 Deze schuld is niet te verwarren met de oerschuld zoals deze bestaat in het Christendom. Het gaat hier om de balans
van wederzijdse zorg waar we vanaf onze geboorte mee te maken hebben.
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Nagy kiest daarom voor de term onzichtbare loyaliteiten. Het effect van deze loyaliteiten is
volgens hem sterker dan het effect van gebeurtenissen die vanuit de persoonlijke biografie
kunnen worden begrepen (Franke 2003, 65-66).

Loyaliteitsconflicten
Loyaliteitsconflicten ontstaan wanneer verticale verbindingen – de verbindingen tussen generaties – botsen met horizontale verbindingen. Horizontale verbindingen zijn bijvoorbeeld de banden
met broers of zussen en gekozen verbindingen, zoals partnerrelaties, vriendschappen en werkrelaties. Bij een loyaliteitsconflict zijn de belangen van de familie van herkomst in strijd met huidige
relaties of belangen. Familiebanden zijn in zo’n geval sterker, terwijl het individu tegelijkertijd
tracht aan autonomie te winnen en nieuwe verbindingen aan te gaan.
De oplossing van een loyaliteitsconflict ligt er volgens Nagy in zich bewust te worden van
de loyaliteit en er op een gepaste manier gehoor aan te geven. Op een gepaste manier wil
zeggen dat de loyaliteit zo wordt ingevuld, dat deze het individu zelf ook recht doet. Wanneer
een dochter zich niet meer in het geloof kan vinden waarmee zij is opgegroeid, kan ze bijvoorbeeld de naastenliefde die nog steeds belangrijk voor haar is, invullen door vrijwilligerswerk te
doen in de buurt. Het invullen van een loyaliteit leidt dus niet tot een ketening aan het ouderlijk
gezag. Volgens de contextuele benadering schept het juist vrijheid. ‘Liberation from loyalty
conflict through direct rather than invisible loyalty contributions leads to the freedom to enjoy
commitment to peers, partners and spouse (Böszörményi-Nagy & Krasner 1986, 16).’
Volgens Nagy kunnen onbewuste loyaliteiten pas zichtbaar worden als er een tijd contact
is tussen een cliënt en de begeleider. Het is belangrijk om in dit contact na te gaan welke familieleden een loyaliteitsverbinding met elkaar hebben en ook wat de betekenis is voor wie er deel
van uitmaakt (Franke 2006, 72).

De ethische dimensie
Het begrip ‘ethisch’ geldt in het werk van Nagy niet als een normatief voorschrift, maar als een
existentieel gegeven. Het overstijgt de machtsdynamiek. Volgens Nagy is het evenwicht dat we
in relaties kunnen ervaren een intrinsiek en wezenlijk deel van het menszijn. De mens is als het
ware uitgerust met een fijnzinnig evenwichtsorgaan dat waarneemt wanneer relaties in balans
zijn. Nagy gaat uit van een ethische, existentiële dimensie die niet wortelt in de moraal of in de
cultuur, maar verankerd ligt in deze samenhang van wederzijdse rechten en verplichtingen tussen
mensen (Onderwaater 1989, 101).
Hoewel Nagy aangeeft dat de ethische dimensie niet te maken heeft met normen of
moraliteit en met name recht wil doen aan hoe het tussen mensen ís, spreekt hij over een
abstract ideaal: de rechtvaardigheid van de menselijke zijnsorde51. Deze rechtvaardigheid vormt

51 De rechtvaardigheid van de menselijke (zijns)orde heeft bij Nagy geen specifiek bepaalde inhoud. Volgens Dillen
(2004, 60) getuigt het wel van een eigen mens- en wereldbeeld.

58 | Hoofdstuk 3

het achterliggend weefsel van waaruit fenomenen als ‘loyaliteit’ en de ‘balans tussen geven en
nemen’ hun betekenis krijgen. Het begrip menselijke zijnsorde is oorspronkelijk afkomstig van
Buber en duidt op een gemeenschappelijke wereld waar alle mensen deel van uitmaken. De
menselijke zijnsorde wordt geschonden, wanneer iemand een ander onrecht aandoet. Volgens
Buber heeft ieder mens weet van deze zijnsorde52. Intermenselijke rechtvaardigheid resulteert
daarentegen in vertrouwen (Dillen 2004, 60).

Rechtvaardigheid
Zoals besproken is komt rechtvaardigheid tot uiting in een faire balans van geven en nemen.
Jonckheere heeft twee criteria geformuleerd die samen de betekenis van rechtvaardigheid
weergeven:
1)

dat er geen uitbuiting heerst, hetzij doordat het geven van de andere niet gezien wordt, hetzij
doordat men zelf niet wil geven en enkel ‘neemt’, en

2)

dat men rekening houdt met de consequenties van elke handeling voor alle betrokkenen, ook voor
de volgende generaties53 (Dillen 2004, 60).

Deze critieria laten zien dat de balans tussen geven en nemen niet zwart-wit is. Geven kan een
vorm van (positief) ontvangen zijn. Geven kan ook resulteren in uitbuiting wanneer het niet is
afgestemd of wanneer het geven van de ander niet gezien wordt. Het schaden van een ander
wordt gezien als een inbreuk de relationele balans, met mogelijk een diepgaand verstorend
effect. Dit wordt verderop in dit hoofdstuk besproken.

Rechtvaardigheid tussen ouders en kinderen
In het geval van de relatie tussen ouders en kinderen vindt rechtvaardigheid plaats, zonder dat er
een gelijke balans van geven en nemen mogelijk is. De verhouding tussen ouders en kinderen is
immers fundamenteel asymmetrisch (Böszörményi-Nagy & Spark 1984, 55). Het kind ontvangt
het leven van de ouders zonder dat het daar zelf om heeft gevraagd en is daarom ‘entitled’
(gerechtigd) om een beroep te doen op hun zorg en liefde. Ouders hebben de existentiële
verplichting om die te geven en zo betrouwbaar te worden voor hun kind (Van Melle-Baaijens
2006, 278). Kinderen kunnen op hun beurt gepast geven aan hun ouders. Daarnaast zijn kinderen
op basis van wat zij hebben gekregen hun leven lang loyaal naar hun ouders. Iemand raakt
volgens Nagy zijn basisvertrouwen kwijt als hij zijn ouders alle schuld geeft. Hij zal dan nog

52 Buber geeft verder geen duidelijke definitie van het begrip menselijke zijnsorde. Zie voor meer informatie over de
begrip en de wijze waarop Nagy het in zijn benadering integreert het gloassarium (bijlage 1).
53 De zorg voor en de uiteindelijke consequenties voor volgende generaties zijn binnen het werk van Nagy van bijzonder
belang binnen zijn therapie. ‘Alle strategische doelen van contextuele therapie zijn ondergeschikt aan het zorgen voor het
nageslacht (Böszörményi-Nagy & Krasner 1994, 305).’
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moeilijk iemand kunnen vertrouwen. Het beschuldigen van de ouders er volgens Nagy toe leiden
dat iemand de volgende, onverdraaglijke conclusie over zichzelf trekt:
‘If they are no good, I can’t be any better. Furthermore, I have no permission to be any better
(Onderwaater 1989, 88).’

Geven en nemen
Geven betekent bij Nagy altijd een gepaste vorm van geven. Het moet niet te veel en niet te
weinig zijn. Wie te veel geeft, ontneemt de ander de mogelijkheid om ook te geven. Wanneer
beiden die deelnemen aan de relatie evenveel geven, is er sprake van evenwicht. Een balans in
geven en nemen is essentieel voor een duurzame relatie. Volgens Nagy wordt de liefde hierbij
niet gereduceerd tot een do-ut-des-relatie54 van zuivere wederkerigheid (Dillen 2004, 153). In
een relatie heeft het geven twee effecten. Aan de ene kant geeft het de persoon entitlement
richting de ander: het recht om te ontvangen, of de compensatie na wat de ander heeft gegeven.
Daarnaast werkt het geven zelfversterkend: het creëert zelfvertrouwen binnen de relatie. Zo
versterken de twee deelnemers binnen een relatie elkaar (Franke 2003, 75). Geven is dan tegelijkertijd ontvangen.

Martin Bubers ‘Ik’ en ‘Jij’ als basis voor de ontmoeting
Nagy beschouwt de filosofie van Martin Buber (1878-1965) als de belangrijkste theoretische
invloed op zijn werk. Volgens hem was het Buber die als eerste therapie benaderde op het
niveau van rechtvaardigheid en zorg binnen intermenselijke relaties. Buber maakt een scherp
onderscheid tussen de poging om een ander te helpen waarbij men integer is in de relatie en
de impliciet dehumaniserende pogingen om symptomen te veranderen (Böszörményi-Nagy &
Krasner 1986, 28). Volgens Buber kan een menselijke ontmoeting leiden tot heelwording (ibid.,
33). Deze heelwording ontstaat op basis van verbondenheid. In de ontmoeting van de Ik-Jij
relatie wordt het ‘Ik’ pas werkelijkheid. Vanuit de relatie Ik-Jij ontstaat een andere verhouding tot
de ander dan vanuit de relatie Ik-Het. Volgens Buber is liefde verantwoordelijkheid voor een Ik en
een Jij (Franke 2003, 73). Met het Ik-Jij ontstaat het ‘tussenin’, een relatie waarin het volledige
mens-zijn zich vormt. Een relatie voltrekt zich tussen de individuen die er deel van zijn en is
niet terug te brengen tot zij die er deel van uitmaken of tot de wereld waarin ze zich bevinden
(Hartensveld 1993, 63). Volgens Buber impliceert relatie wederkerigheid (Buber 1998, 13). Nagy
spreekt in navolging van Buber van de dialoog als afhankelijk van ‘de wederkerigheid van verantwoorde zorg (Böszörményi-Nagy & Krasner 1994, 93).’

54 Do-ut-des betekent letterlijk: ‘Ik geef opdat jij geeft.’ De rechtstermen die Nagy gebruikt kunnen soms de indruk
geven van een berekenend evenwicht (Dillen 2004, 54). Nagy geeft als reden voor het gebruik van deze termen dat hij
in de bestaande psychologische en ethische taal weinig bestaande woorden vond om adequaat zijn gedachtegoed te
beschrijven (ibid., 35-36).
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Nagy ziet de echte dialoog als kern van de relationele werkelijkheid, die op den duur de context
van volwassen individuatie vormt (ibidem). Nagy noemt het risico om de werkelijke ander (te
veel) te gaan zien als invulling van het innerlijke beeld en van de eigen verwachtingen die men
tegenover hem heeft. Hierdoor kunnen mensen eisen aan de ander gaan stellen die niet kloppen
en kan de relatie uitbuitend worden. Nagy spreekt dan in termen van Buber van een ‘Ik-Het’-relatie in plaats van een ‘Ik-Jij’-relatie (Dillen 2004, 23-24).
De betrouwbaarheid van relaties zoals een persoon deze ervaart, wordt bepaald door de
rechtvaardigheid die iemand in zijn eigen menselijke zijnsorde heeft ervaren (ibidem). Nagy
verbindt hiermee de zijnsorde van Buber met zijn eigen opvattingen over rechtvaardigheid in
relaties. De benadering van Nagy gaat verder dan het werk van Buber wat betreft het intergenerationele perspectief dat Nagy bij de ontmoeting betrekt (Van Heusden & Van den Eerenbeemt
1983, 18). Bij Buber betreft een ontmoeting daarnaast een eenmalige gebeurtenis, Nagy richt
zich op een duurzame begeleidingsrelatie waarin zich gaandeweg meer openbaart (Dros 2007).

Therapeutische houdingen
Nagy benoemt vier specifieke houdingen die van belang zijn binnen de contextuele therapie. Ze
zijn eigen in de manier waarop ze in deze therapie samenkomen (Dillen 2004, 79). Achtereenvolgens zijn deze houdingen of methoden: a) erkenning (krediet geven), b) veelzijdig gerichte
partijdigheid, c) hulpbronnen aanspreken en d) exoneratie (ontschuldigen). Sommige houdingen
zijn even ter sprake gekomen in paragraaf 2.3.6, die handelt over contextueel pastoraat, in de
intermezzi of in voorbeelden in deze bespreking van het werk van Nagy. De houdingen worden
hier apart besproken, omdat ze de concrete weerslag vormen van de contextuele benadering.
(a) Erkenning – krediet geven
De therapeut geeft (beurtelings) erkenning aan elke persoon die betrokken is bij de therapie (ook
aan wie niet aanwezig zijn55). Het gaat om erkenning van wat gegeven is en ook van wat iemand
tekort is gedaan. Deze erkenning verschilt van empathie of medeleven: het is geen emotionele
houding van de therapeut, maar een reactie op werkelijke bijdragen (Dillen 2004, 79). Empathie
kan echter wel een onderdeel zijn van erkenning. Volgens Nagy werkt de contextuele therapie op
basis van voorwaardelijke waardering56: ‘vanuit de waardering die partners elkaar in een relatie
bieden, vanuit de waardering die afhankelijk is van de geloofwaardigheid van ieders bereidheid
om verantwoordelijkheid voor zorg op zich te nemen (Böszörményi-Nagy & Krasner 1994, 325).’
Erkenning toont waardering voor wat de ander doet, maar laat ook blijken dat er gezien wordt
wat het de ander kost om zo te handelen.(Dillen 2004, 79-80). Cliënten die in het verleden heel
zorgend zijn geweest, maar wiens zorg niet werd gezien, hebben destructief recht verworven.
Binnen de contextuele therapie krijgen ze erkenning voor deze zorg. Dit legt weer wat gewicht
op de schaal en zo verwerven ze krediet. Wanneer iemand van het gezin geen erkenning krijgt

55 Zo kan ook gewerkt worden aan de relationeel-ethische balans in relatie tot wie overleden is of mensen met wie het
contract is verbroken.
56 Met deze houding onderscheidt Nagy zich van de ‘onvoorwaardelijk positieve waardering’ van Rogers (1951).
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– bijvoorbeeld in het geval van mishandeling, wanneer de ‘dader’ zijn schuld niet toegeeft – kan
de therapeut deze persoon krediet geven gezien zijn verleden. Deze persoon is mogelijk destructief geparentificeerd geweest, wat inhoudt dat het kind te veel zorg moet bieden maar dat de
erkenning daarvoor uitbleef of het kind zelfs gestraft werd. Ieder kind heeft geprobeerd te geven
en te voldoen aan de omgeving. Sommigen zijn vroeg afgehaakt, als deze zorg niet erkend werd
(vgl. Intermezzo III: Marien). De hulpverlener kan in het therapieproces erkenning geven voor dit
‘geven’57 (ibidem).
Hoewel de therapeut in bovenstaande gevallen degene is die de erkenning geeft, gaat
het in contextuele therapie in feite om de erkenning die de betrokkenen elkaar geven op basis
van hun verdiensten en zelf leren hoe ze krediet kunnen verwerven. Beetje bij beetje draagt
dit bij aan het opbouwen van relationeel vertrouwen en autonomie (ibid., 80-81). De therapeut
voorkomt dat hij tussen existentiële loyaliteiten in komt te staan en de rol van ‘betere ouder’op
zich neemt, waarmee hij een concurrent zou worden van de ouders58.

(b) Veelzijdig gerichte partijdigheid
Zoals in de vorige paragraaf ter sprake kwam is het van belang dat de therapeut erkenning
geeft aan allen die betrokkenen zijn in het therapieproces. Erkenning geven aan elk van de
betrokkenen is wezenlijk binnen veelzijdig gerichte partijdigheid, wat de belangrijkste houding
binnen de contextuele therapie genoemd kan worden. Het uitgangspunt is hierbij dat de
therapeut aanspreekbaar is door ieder die consequenties kan ondervinden van zijn interventies.
De therapeut kiest vanuit deze houding achtereenvolgens partij vóór en later ook tegen iedere
betrokkene. Hiermee worden de verdiensten en tekortkomingen van verschillende betrokkenen
zichtbaar. Door deze methode doorbreekt de therapeut de zienswijze van de familie, waarin
bijvoorbeeld één persoon alle schuld op zich krijgt geladen (Dillen 2004, 81).
Met het achtereenvolgens partij-kiezen leeft de therapeut zich in ieders positie in. Met oog
op de loyaliteiten is het zeer belangrijk dat de therapeut voor elk van de betrokkenen partij kiest.
Dit maakt het voor de anderen mogelijk dat er ruimte is om dingen aan te kaarten, zonder dat
dit aanvoelt als een deloyale daad. De therapeut kan bij meerzijdige partijdigheid gedeeltelijk
afstand nemen van eigen gevoelens. Als een moeder bijvoorbeeld haar kind heeft mishandeld,
zullen veel therapeuten mogelijk minachting voelen. Het is dan belangrijk dat zij zich proberen
in te leven in deze vrouw en in welk onrecht zij zelf misschien heeft meegemaakt (ibid., 81-83).
Tegelijkertijd betekent het inleven in een dader geenszins dat de verantwoordelijkheid of schuld
van deze persoon worden weggenomen.

57 Als de therapeut erkent dat iemand gezien zijn verleden gerechtigd is wraak te nemen en hem daarmee erkenning
geeft, lijkt dit op een paradoxale benadering. Het doel is hier namelijk de cliënt van wraak te weerhouden. Toch is het
voorschrijven van een paradox, wat soms als techniek wordt ingezet in verschillende systeemtherapieën (onder andere
door Erickson), hier niet het voornaamste doel. Erkenning geven verandert namelijk echt iets op het ethisch-relationele
vlak (het verwerven van verdienste). De werking is diepgaander dan bij paradoxale therapie, waarbij de cliënt afhankelijk is
van ‘onbegrijpelijke’ aanwijzingen van de therapeut, waarbij gehoopt wordt dat de cliënt de absurditeit ervan inziet en het
tegendeel gaat doen.
58 In deze positie verliest de therapeut altijd, omdat een cliënt een sterkere loyaliteit heeft naar zijn ouders, die hij zal
blijven verdedigen. Volgens Meulink-Korf en Van Rhijn (1997, 445) wordt iemand hierdoor extra belast.
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(c) Het aanspreken van hulpbronnen
De contextuele benadering richt zich op relationele hulpbronnen en positieve krachten binnen het
systeemHulpbronnen herbergen vaak restanten van vertrouwen. Dillen haalt hier als voorbeeld
Ria aan, die via haar tante verneemt dat haar moeder wist dat ze als kind zwaar werd belast door
problemen thuis. Voor Ria is dit een heel belangrijke erkenning. Het laat zien dat haar vroegere
inzet door haar moeder zijn opgemerkt. Hulpbronnen zijn te vinden in de eigen relaties van de
cliënt. Voor ouders geldt het perspectief van hun kinderen vaak als een hulpbron. Hun verantwoordelijkheid voor hun kinderen vormt voor ouders vaak een grote stimulans om zich actief te
richten op verbetering. Ze willen vaak beslist vermijden dat hun kinderen hetzelfde meemaken
als zijzelf als kind hebben verdragen. Het is een belangrijke stap in het helingsproces wanneer
de therapeut hierbij aansluit. Hij wijst hen hierbij op verantwoordelijkheid, maar neemt die
geenszins over (ibidem).

(d) Exoneratie – ontschuldigen
Een wezenlijke vorm van verbindende actie is exoneratie ofwel ontschuldigen naar aanleiding van
onrecht binnen een relatie. Dit kan een situatie zijn waarin iemand bijvoorbeeld als kind te veel
heeft moeten geven en daardoor een destructief recht heeft verworven, of wanneer een persoon
slachtoffer is van een misdaad. Vanwege de verwarring die kan ontstaan met het woord ontschuldigen, dat opgevat kan worden als verontschuldigen59, wordt hier in navolging van Dillen het woord
exoneratie zo veel mogelijk aangehouden60. Verontschuldigen heeft tot gevolg dat de verantwoordelijkheid van de dader niet voldoende ernstig wordt genomen (Dillen 2008, 18).

Exoneratie is een vorm van hertaxatie, waarbij degene die exonereert (de getroffene) de
balansen en de context uit het leven van de persoon die geëxonereerd wordt naar wat hem
mogelijk is, probeert te begrijpen. Exoneratie houdt ook engagement in. Het vraagt van het
slachtoffer de bereidheid om het verleden van zichzelf en de ander onder ogen te zien vanuit
een gerichtheid op de toekomst. De stap volgende stap bestaat erin dat de getroffene de ander
ontheft van de last om voor het gedane onrecht terug te betalen. De schuld zelf wordt hierbij
niet weggenomen. Door de dader van de last van de schuld te ontheffen, vindt een herschikking
plaats van de balans van geven en nemen. De aandacht wordt hierbij gericht op een verantwoordelijkheid voor de. Exoneratie kan ertoe bijdragen de roulerende rekening, die zich over
generaties voortzet, te beëindigen. Belangrijk is echter dat exoneratie nooit is af te dwingen. Het
blijft na de gestelde (mis)daad een volledig vrije keuze van het slachtoffer en is geenszins een
ethische norm (Dillen 2004, 87-89).

59 Ook Van Dale geeft bij ontschuldigen de mogelijke definitie: ‘Verouderde term voor “verontschuldigen”(Dillen 2004,
86).’
60 In Nagy’s oorspronkelijke werk wordt de term ‘exoneration’ gebruikt.
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Het slachtoffer is zoals gezegd vrij in de keuze voor exoneratie. Hoe slachtofferschap echter ook
tot daderschap kan leiden, via de dialectiek van de roulerende rekening, wordt duidelijk uit het
volgende citaat van Didier Pollefeyt61:
Als het slachtoffer weigert zijn re-constructie van het verleden opnieuw in haar context te plaatsen
en zo nodig kritisch te (laten) ondervragen, riskeert hij zelf in het spoor van de dader te treden. Het
slachtoffer dat meent helemaal en definitief aan de kant van het recht te staan, loopt juist op dat
moment het gevaar blind te worden voor mechanismen van kwaad die door zijn eigen narratieve
voorstelling worden voortgebracht (ibid., 90).

Het is belangrijk dat niet te vroeg tot exoneratie wordt overgegaan. Het leed van de getroffene
moet voldoende ernstig zijn genomen en het is van belang dat het slachtoffer zijn destructief
recht vooraf erkent. Hierbij kan de therapeut helpen door erkenning te geven aan degene die
wil exonereren. De houding van meerzijdige partijdigheid kan voorkomen dat de ander als een
‘monster’ wordt voorgesteld, waardoor exoneratie onmogelijk zou worden. Zoals aangegeven
blijft exoneratie altijd een vrije keuze. Wanneer een cliënt niet onmiddellijk in staat is om de
stappen te zetten, kan de cliënt kiezen voor een periode waarin niet onmiddellijk wordt gewerkt
aan het doel dat binnen de therapie gesteld is. Het is belangrijk te voorkomen dat dit proces te
snel verloopt en het slachtoffer over zijn lijden heen stapt. In plaats van exoneratie zou dat leiden
tot een herhaling van het onrecht, wat absoluut schadelijk is.
Nagy geeft in zijn werk de voorkeur aan exoneratie ten opzichte van vergeving. Aan
vergeving zijn volgens hem risico’s verbonden. Zo kan volgens Nagy de vergeving van het slachtoffer de relationele balans verder uit evenwicht brengen. Volgens Dillen is vergeving echter wel
mogelijk, zonder dat dit een schadelijk effect heeft. Het voert te ver om hier binnen het bestek
van deze scriptie op in te gaan. De risico’s die Nagy in dit verband noemt en de wijze waarop
vergeving volgens Dillen toch gestalte kan krijgen zijn daarom opgenomen in bijlage 2 onder het
kopje ‘Vergeving versus exoneratie in het werk van Nagy’.

Kanttekeningen bij de contextuele theorie
In deze kritische bespreking van de contextuele therapie, zal met name feministische kritiek
besproken worden. Deze kritiek geeft een scherpe analyse van bestaande verhoudingen,
machtsrelaties en het onrecht dat daarmee gepaard kan gaan.
Een belangrijke kritiekpunt is dat het slachtoffer vanuit de houding van meerzijdige partijdigheid mogelijk te weinig aandacht krijgt (Dillen 2004, 111). De therapie moet erop bedacht
blijven geen onderdrukkend effect te hebben. Als bijvoorbeeld vrouwenmisbruik enkel wordt
gezien als een uit balans geraakte vertrouwensrelatie, wordt voorbij gegaan aan het feit dat de
vrouw het slachtoffer is en de dader er goed vanaf komt (ibid., 159). Hierbij kan tegelijkertijd

61 Dit citaat heeft oorspronkelijk betrekking op vergeving, maar kan ook goed op exoneratie van toepassing zijn. De
hertaxatie die bij exoneratie plaatsvindt, zou tot gevolg hebben dat het slachtoffer ook de eigen verantwoordelijkheid inziet
en niet enkel in de positie van destructief gerechtigde blijft (Dillen 2004, 90).
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worden opgemerkt dat ook vrouwen in staat zijn tot geweld, wat in de feministische kritiek
minder aandacht krijgt. Het is belangrijk om er als begeleider van bewust te zijn dat gevolgen
van incest en mishandeling van kinderen doorgaans veel ernstiger zijn dan in de benadering van
Nagy naar voren komt. Volgens Dillen is dit mogelijk te verklaren door de nadruk die Nagy legt
op hulpbronnen in plaats van op het pathogene. Wat betreft dit onrecht en de gevolgen ervan,
is de benadering van Nagy alleen daarom niet voldoende om begeleiding te kunnen bieden. De
benadering biedt echter wel richtlijnen om met een aantal van de gevolgen om te gaan en om
opnieuw ‘heel’ te worden. Ook biedt de benadering hoop op verbetering voor de toekomst,
wanneer op langere termijn de roulerende rekening gestopt kan worden (ibid., 150).
Nagy zoekt naar manieren om opnieuw te verbinden. Feministische kritieken noemen
hierbij het risico dat het herstel van de verhoudingen, een status quo in stand kan houden. Als
de relaties hersteld zijn, kan de ongelijke machtsverhouding blijven voortbestaan. Zij wantrouwen
daarom het begrip loyaliteit, dat hier volgens hen aan bijdraagt (ibid., 120). Nagy kan worden
verweten dat hij weinig aandacht besteedt aan machtsrelaties. De verklaring die Nagy hier zelf
voor geeft is dat de ethische dimensie aan machtsrelaties ontstijgt. Dit betekent dat door vanuit
de ethische dimensie te werken, machtsrelaties ook veranderd worden. Hier kunnen echter
vraagtekens bij worden gesteld. De contextuele therapie gaat namelijk weinig in op machtsverhoudingen die vanuit de samenleving doorwerken op (familie)systemen. Deze worden in deze
therapie niet ter discussie gesteld, met het risico dat ze daarmee in stand worden gehouden.
In de systemische benadering van Hellinger, die in de volgende paragrafen besproken wordt,
is meer aandacht voor collectieve verhalen dan bij Nagy. De aandacht bij Hellinger beperkt zich
echter tot deze verhalen (zoals het oorlogsverleden van eerdere generaties) en gaat verder ook
niet in op maatschappelijke verhoudingen.
Tenslotte kan worden opgemerkt dat Nagy ervan uitgaat dat zijn ethiek universeel geldend
is. Of in niet-westerse culturen dezelfde principes gelden, is echter de vraag. Hoewel Nagy
enerzijds pleit voor rechten van minderheden, is er weinig aandacht in zijn theorie voor niet-westerse levenswijzen (ibid., 144). In de begleiding is het daarom van belang om zich als begeleider
te verdiepen in de achtergrond en cultuur van de cliënt, zodat diens relationele context adequaat
kan worden begrepen.

3.3 Bert Hellinger en de systemische benadering
De methode familieopstellingen is gebaseerd op de aanname dat emotionele en psychosomatische klachten hun oorsprong kunnen hebben in verstoringen in de orde van het familiesysteem.
Hellinger spreekt in dit verband ook wel over verstoringen in de dynamiek van de liefde. Zo’n
verstoring resulteert in een verstrikking. Een verstrikking wil zeggen dat een persoon binnen het
systeem verbonden is met het lot van een ander. Deze lotsverbondenheid duidt dus een identificatie aan met een ander uit het systeem. Het betekent dat een persoon iets overneemt wat in
wezen niet van hem is. Als de verstrikking ontdekt wordt, kan de orde hersteld worden en kan
de noodzaak voor het symptoom verdwijnen. Hiermee wordt verandering mogelijk.
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3.3.1 Biografische gegevens
Bert Hellinger werd in 1925 geboren in Leimen (Duitsland). Naar eigen zeggen beschermde het
katholieke geloof van zijn ouders hem tegenover de verstoringen van het Nationaal Socialisme.
De lokale Hitlerjugend kon hem niet voor zich winnen (Hellinger 2001a, 316). Op zijn zeventiende
werd Hellinger diensplichtig gesteld en hij maakte het westerlijk frond van dichtbij mee. De
destructiviteit van de nazi-periode is bepalend gebleven voor zijn levenswerk (ibidem) 62.
Na de oorlog sloot Hellinger zich aan bij een katholieke orde. Vanaf de vroege jaren 1950
werd Hellinger uitgezonden naar Zuid-Afrika. Daar bleef hij 16 jaar werkzaam als katholiek missionaris onder de Zoeloes. Ook deze periode is van invloed gebleven op Hellingers werk. Het
wereldbeeld van de Zoeloes maakte indruk op hem. Het viel hem op dat in deze cultuur nooit
disrespectvol over voorouders werd gesproken. Daarnaast waren de notie van leegte en het
niets, die de grondtoon vormen het existentialisme, voor de Zoeloes onbekend. Toen Hellinger
een van hen een keer vroeg of hij zich niet verveelde, toen hij schijnbaar niks aan het doen was,
antwoordde deze: ‘I am alive, what more do you want?’ Er is op dat moment niets dat zijn leven
meer betekenisvol kan maken (Hellinger 2002c, 40).63
Nadat Hellinger terugkomt in Duitsland neemt hij afstand van het katholieke geloof. Hij
trouwt met Herta, maar krijgt geen kinderen. In Wenen begint hij aan een psychoanalytische
opleiding. Zijn interesse voor de primaltherapy van Arthur Janov die gaandeweg ontstaat, wordt
hem daar niet in dank afgenomen. Hij vervolgt zijn eigenzinnige weg langs diverse therapeutische benaderingen die hij aan zijn eigen waarnemingen toetst en integreert in zijn systemische
benadering.

3.3.2 Systemische orde
Het begrip ‘orde’ wordt door Hellinger geïntroduceerd en is bij Nagy en zijn andere bronnen
niet terug te vinden. De menselijke zijnsorde waar Nagy in navolging van Buber over spreekt,
heeft een geheel andere betekenis dan het begrip orde bij Hellinger. De orde van een familiesysteem is in de eerste plaats een chronologische orde. De mensen die het eerst komen, hebben
voorrang op degenen die later komen. Deze rangorde is waardevrij. Daardoor is de hiërarchie
echter niet van geringere waarde (Madelung 2002, 41). Binnen de afzonderlijke systemen kan de
orde precies andersom worden opgevat. Zo gaat het huidige familiesysteem of de huidige partnerrelatie – de situatie vormt waarin iemand op dit moment verkeert – voor op wat geweest is.
Hoewel de orde fenomenologisch wordt waargenomen, heeft Hellinger tijdens zijn werk ontdekt
dat orde bepaald wordt door een set van regels. De orde kan verstoringen oplopen door externe
factoren, zoals oorlog, het noodlot en uitsluiting van leden van het systeem. Dergelijke verstoringen kunnen over verschillende generaties worden doorgegeven. Met familieopstellingen kan

62 Zestig jaar later werkt hij nog steeds met de gevolgen van dit collectieve trauma. De boeken Hart tegen hard
(Hellinger 2006) en Daders en slachtoffer voorbij... (Hellinger 2010) geven hiervan een weerslag.
63 Het werk van Hellinger kent daarnaast paralellen met verschillende andere oude tradities, zoals het shamanisme. Het
voert te ver om daar in deze scriptie op in te gaan. Meer informatie is te vinden in Beelden van de ziel (Kampenhout 2001)
en de dissertatie van Cohen (2008, 35-54).
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de invloed die hier nog van deze verstoringen uit gaat, worden verhelderd (Franke 2003). De orde
kan ook verstoord raken wanneer een kind bemiddeld tussen zijn ouders en daarmee een oneigenlijke (namelijk volwassen) plek inneemt.
Hoewel Hellinger met orde een nieuw begrip introduceert, kan het begrepen worden vanuit
de balans van geven en nemen die hij overneemt van Nagy. De balans van geven en nemen
wordt net als het begrip orde generationeel bepaald. Ouders geven meer aan hun kinderen dan
andersom en kinderen geven wat zij gekregen hebben op hun beurt weer door, in de vorm die
zij daarvoor kiezen. Wanneer er sprake is van uitsluiting wil een nieuw lid van het systeem het
lot van de uitgeslotene compenseren. De uitsluiting van het eerdere familielid veroorzaakt een
verstoring van de orde. Doordat een nieuw familielid zich met het lot van de uitgeslotene identificeert, vindt een verstrikking plaats. Hierdoor volgt een tweede verstoring van de orde: het
nieuwe lid wil onbewust de plek innemen van de uitgeslotene, om hem weer een plek te geven
binnen het systeem. Deze dynamiek kan ook begrepen worden vanuit een verstoord systemisch
evenwicht. Het nieuwe familielid dat verstrikt is, doet een poging het systemisch evenwicht te
herstellen en te geven aan degene die in het systeem tekort is gekomen (vgl. §3.3.1).
Hellinger gaat er van uit dat er een ‘juiste’ orde bestaat binnen het systeem en dat is de
orde die iedereen binnen het systeem recht doet. De ‘juiste’64 orde geeft het systeem en ieder
die daar deel van uitmaakt rust en stabiliteit. Wanneer met familieopstellingen gewerkt wordt,
wordt een stap gezet in de richting van een orde die voor de representanten beter en evenwichtiger aanvoelt. De ervaring van de representanten en van de cliënt zelf zijn hierbij een belangrijke
informatiebron. Wanneer een suggestie voor een verandering in de orde – bijvoorbeeld wanneer
twee representanten van plek wisselen – voor hen niet juist aanvoelt, wordt deze niet doorgezet.
Op deze manier wordt voorkomen dat de opstelling zonder meer bepaald wordt door de opvattingen van de opsteller.
Het is niet aan de begeleider om interpretaties te geven van de orde en wat voor een cliënt
een ‘juiste’ orde zou zijn. Een dergelijke duiding van wat fenomenologisch wordt waargenomen
past niet binnen de systemische benadering. Net als in de contextuele theorie van Nagy is het
in de deze benadering van belang om bestaande verbindingen recht te doen en hierin geen
beweging te forceren.
De benadering van Hellinger en het begrip orde kunnen weerstand oproepen, met name
wanneer zijn werk als prescriptief gelezen wordt. Het lijkt dan of de beschrijvingen bepalen
hoe iets is of zou moeten worden ervaren of zou moeten zijn. Hellinger benadrukt echter zelf,
in lijn met Nagy, dat zijn werk niet als moraal of moralistisch moet worden opgevat. Het werk
is beschrijvend (fenomenologisch) van aard en wil net als het werk van Nagy recht doen aan
wat ís en hoe vanuit die situatie een evenwicht kan ontstaan. Door voorrang te geven aan de
fenomenologische waarneming, wil Hellinger een dogmatische toepassing van het begrip orde

64 Hellinger noemt net als Nagy nadrukkelijk dat zijn uitspraken niet normatief bedoeld zijn, maar veeleer een weergave
zijn van waargenomen dynamieken: ‘Wat ik schrijf, is niet absoluut “waar”. Het is een fenomenologische beschrijving van
bepaalde dynamische processen die ik in mijn werk met echtparen, gezinnen en families door de jaren heb waargenomen
(Hellinger 2001a, 53-54).’ Volgens Beaumont gaat het om een dieper gelegen ‘zielsniveau’ dat de waarheid voor de
persoon op dat specifieke moment aanduidt (Beaumont 2001, 7).

De systemische benadering | 67

voorkomen. Toch kan hierbij de vraag gesteld worden of het wel mogelijk is om fenomenologisch te werken, zonder dat ook het eigen interpretatiekader een rol speelt. Deze kritiek zal in
paragraaf 3.3.6 verder worden besproken.

SCHEMA III: DE OPSTELLING VAN SANDRA (UIT HET VOORBEELD VAN COHEN)
Systemisch/
collectief geweten
(onbewust)

Binding:
Iedereen hoort erbij.

Evenwicht:
Het systeem wil in
evenwicht hersteld
worden.

Orde:
Degenen die eerder komen
hebben voorrang op degenen die
later komen.

Positie 1:
Vóór de
opstelling

Sandra gedraagt zich zoals in
haar familie gebruikelijk is en
neemt het verdriet van eerdere
generaties op haar beurt over. In
haar pijn voelt ze zich verbonden
met wie haar voorgingen in dit
gevoel, onder wie haar oma. Ze
herhaalt hun lot en het gedeeld
ongeluk versterkt hun binding.

Het lijkt of Sandra haar oma iets
geeft, door hetzelfde verdriet te
dragen. Ze brengt een offer.

Sandra neemt iets op zich wat
niet aan haar is. Zij draagt mee
in het verdriet dat in haar familie
werd doorgegeven. Het leed van
een ander op zich nemen is echter
aanmatigend: ze is verstrikt met
het lot van eerdere generaties.

Positie 2:
Tijdens de
opstelling

Sandra ziet dat haar oma verdriet
heeft van het offer dat zij brengt.
De loyaliteit, waarmee ze haar
oma eer wou brengen, verliest
aan kracht. De verbondenheid
op basis van het verdriet
maakt plaats voor een nieuwe
verbondenheid (zie hiernaast).

Het wordt duidelijk dat Sandra
haar oma het meeste eert*, door
zelf het leven te nemen in plaats
van het verdriet. Ze ontvangt de
zegen van haar oma en neemt
deze aan.

Sandra erkent dat het verdriet
eerdere generaties toebehoort.
Met de zegen van haar oma, laat
ze het los. Ze kiest nu voor haar
eigen leven.

* Eren is een uiting van respect voor iemand en voor het lot, dat deze persoon zelf te dragen heeft. Eren is in overeenstemming met
het principe van de orde.
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SCHEMA IV: HET PERSOONLIJKE EN HET SYSTEMISCHE GEWETEN IN RELATIE TOT DE DRIE PRIMAIRE RELATIONELE BEHOEFTEN
Het geweten

Binding:
de behoefte om ergens
bij te horen

Orde:
Evenwicht:
de behoefte aan gelijkwaardigheid de behoefte aan veiligheid van
sociale regels en voorspelbaarheid
bij geven en nemen

Persoonlijk
geweten
(bewust)

Zich zo gedragen dat men bij de
groep hoort

Na iets te ontvangen, zelf
(gepast*) iets geven, om zo de
balans te herstellen

Het volgen van de spelregels die
door de rangorde gegeven zijn

Werking: Gevoelens van schuld
in de vorm van uitsluiting of
vervreemding voeden de behoefte
om zich naar het systeem te
voegen. Dit resulteert in een
gevoel van onschuld als een
gevoel van nabijheid en intiem
opgenomen zijn.

Werking: Gevoelens van schuld in
de vorm van iets verplicht zijn of in
het krijt staan voeden de behoefte
om zelf (gepast) aan anderen te
geven. Dit resulteert in een gevoel
van onschuld als een ergens recht
op hebben en als vrijheid.

Werking: Gevoelens van schuld als
een overtreding en angst voor de
gevolgen, voeden de behoefte om
de juiste plek weer in te nemen.
Echter, de behoefte aan binding en
evenwicht zijn doorgaans sterker,
waardoor de orde in het geding
komt. De schuld die ontstaat uit
zich dan op systemisch niveau (zie
hieronder). Onschuld uit zich als
een gevoel van loyaal zijn.

Iedereen hoort erbij. Het systeem
wil in zijn volledigheid hersteld
worden

Het systeem wil in evenwicht
hersteld worden

Degenen die eerder komen hebben
voorrang op degenen die later
komen

Werking: Wie is buitengesloten of
vergeten krijgt alsnog een plek via
een nieuwer lid van het systeem
dat hem gaat representeren.

Werking: Het evenwicht wordt
hersteld wanneer er erknenning is
voor wat is gegeven en wanneer
iedereen zijn plek heeft.

Werking: Degene die de orde
overtreedt door een oneigenlijke
plek in te nemen, heeft schuld
door hoogmoed (aanmatigend
gedrag). Wanneer het iets
belangrijks betreft, straft degene
zichzelf hiervoor met de drang tot
falen of ondergang.•

Systemisch/
collectief geweten
(onbewust)

* Gepast geven en nemen zijn passend binnen de relatie en afgestemd op de ander. Zo geeft een kind op zijn ouders op gepaste wijze:
hij kan als kind nooit evenveel teruggeven als hij van zijn ouders ontvangen heeft.
•

Zie bijvoorbeeld het spreekwoord ‘Hoogmoed komt voor de val’.
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3.3.3 Drie primaire relationele behoeften
Volgens Hellinger kunnen er binnen relaties drie primaire behoeften worden onderscheiden.
Deze behoeften en de manier waarop we ze onderling in evenwicht brengen, bepalen de
kwaliteit van relaties:
De behoefte om ergens bij te horen, dat wil zeggen aan binding.
De behoefte aan gelijkwaardigheid bij geven en nemen, dat wil zeggen aan evenwicht.
De behoefte aan de veiligheid van sociale regels en voorspelbaarheid, dat wil zeggen aan orde65
(Hellinger 2001a, 23).

Vanaf het moment dat een kind geboren wordt, is het onderdeel van een netwerk van relaties.
Het kind ontvangt wat nodig is om in leven te blijven en leert met de andere gezinsleden te
leven. Daarbij leert hij de familieregels aan als zijn eigen regels. Eronder ligt een diepe binding66
met het familiesysteem die nog veel verder doordringt dan deze regels. Deze binding is in de
eerste plaats een sociale band die een mens bindt aan zijn referentiegroep (Hellinger 2001a, 23).

Hellinger neemt het principe van de balans tussen geven en nemen over van Nagy. Volgens
Hellinger kennen gever en nemer kennen alleen dan vrede, wanneer zij evenredig geven
en ontvangen (Hellinger 2001a, 29). In de balans van geven en nemen kunnen verstoringen
optreden. Het verhaal over Marien in Intermezzo III aan het einde van dit hoofdstuk toont bijvoorbeeld hoe het evenwicht tussen geven en nemen bevroren raakt wanneer een van beide partijen
niet in staat is gepast te nemen67. Net als in het werk van Nagy gaat het bij Hellinger om een
vorm van geven en nemen die aansluit bij de aard van de relatie en bij de persoon. Wanneer dit
niet het geval is, resulteert dit in een gebrek aan erkenning en relationeel vertrouwen.

65 Hoewel Nagy het niet over orde heeft, vloeit de orde die Hellinger beschrijft in feite voort uit de balans tussen
geven en nemen, die Nagy beschrijft. In deze balans geven degenen die eerder komen (bijvoorbeeld de ouders) meer aan
degenen die volgen dan andersom.
66 Binding en relatie zijn te onderscheiden begrippen. Binding kan plaatsvinden zonder dat er sprake is van een relatie,
bijvoorbeeld wanneer het de binding betreft met iemand uit een eerdere generatie die men nooit gekend heeft. Relatie
impliceert niet noodzakelijk binding.
67 Hellinger schrijft hierover: ‘Mensen die liever het gevoel van ergens recht op hebben behouden dan anderen toe te
staan in vrijheid aan hen te geven, zeggen in feite: “Het is beter dat jij je aan mij verplicht voelt dan dat ik me verplicht voel
aan jou.” (Hellinger 2001a, 31).’
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Er loopt maar een dunne scheidslijn
tussen heldhaftige liefde en halsstarrige blindheid.
Andrew Solomon

3.3.4 Het geweten
Het geweten bewaakt het evenwicht van onze intermenselijke relaties. Het dient ertoe om het
individu het met zijn familie te verbinden. Het geweten zoals het in het systemisch werk van
Hellinger naar voren komt heeft vrijwel niets te maken met goed en kwaad: de ergste gruweldaden worden vaak met een zuiver geweten begaan (Hellinger 2001a, 21). Zo is uitsluiting van
wie anders is vaak in overeenstemming met het persoonlijk geweten68. Hoe het geweten deze
werking kan hebben, zal hieronder worden toegelicht.
Hellinger onderscheidt in zijn werk het persoonlijke, het systemische en het transcendente geweten. Het geweten is zeer bepalend voor hoe wij de werkelijkheid waarnemen: ‘Onze
banden en ergens deel van zijn, zo noodzakelijk voor onze overleving en ons welzijn, schrijven
ons ook voor wat we mogen waarnemen, geloven en weten (ibid., 25).’

Het persoonlijke geweten
Het persoonlijk geweten kennen we als de gevoelens van schuld en onschuld die we bewust
ervaren. Dit geweten kent veel verschillende maatstaven: één voor elke groep of relatie waarvan
we deel uitmaken. In al onze relaties zijn de primaire relationele behoeften op een complexe
manier van invloed op elkaar. De drie behoeften zijn een noodzakelijk gegeven en worden ook
als zodanig ervaren. Ze beperken en binden het individu aan doelen die vaak in strijd zijn met
persoonlijke verlangens. Tegelijkertijd maken deze behoeften relaties met anderen ook juist
mogelijk en garanderen ze het evenwicht in deze relaties. Er is een innerlijk orgaan dat voortdurend onderscheid maakt tussen wat onze relaties schaadt en sterkt, hetgeen resulteert in
gevoelens van schuld of onschuld. Onze gevoelens van schuld en onschuld maken ons volgens
Hellinger vaak blind voor het onderscheid tussen goed en kwaad, zo noodzakelijk zijn ze voor ons
overleven en welzijn (Hellinger 2001a, 25).

Het systemische of collectieve geweten
Naast de gevoelens van schuld en onschuld die wij bewust ervaren in dienst van onze
bindingen, het evenwicht van geven en nemen, en sociale conventies, is er in onze
relaties ook een verborgen geweten werkzaam dat wij niet voelen. Het is een

68 ‘Het geweten dat het horen bij de groep beschermt, vormt een beletsel voor het kwaad binnen de groep, maar heft
dit beletsel op met betrekking tot degenen die buiten de groep staan. Aldus doen wij met een zuiver geweten anderen aan
wat het geweten ons verbiedt om de leden van onze eigen groep aan te doen (Hellinger 2001a, 27).’
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systemisch geweten dat voorrang heeft op onze persoonlijke gevoelens van schuld en
onschuld, en ten dienste staat van een andere orde (Hellinger 2001a, 43).
Het systemisch of collectief geweten komt volgens Hellinger niet tot uiting in gevoelens. De
werking ervan is in ons dagelijks leven onbewust. Het systemisch geweten waakt over het
gehele (familie)systeem. Het is een archaïsch geweten dat is ontstaan voordat het persoonlijk
geweten tot ontwikkeling kwam. Dit geweten gaat voor op het persoonlijke geweten. Hoewel
de werking van dit geweten zelf niet zichtbaar of voelbaar is, zijn de gevolgen wel waarneembaar. Wat in een familiesysteem onverwerkt is, wordt door dit geweten in een nieuwe generatie
opnieuw naar voren gebracht. Onverwerkte thema’s uit het systemisch geheugen herhalen zich
en komen tot uitdrukking in verstrikkingen van een nieuw lid uit het familiesysteem met het lot
van iemand uit een eerdere generatie.

Well, my definition of tragedy is a clash between right and right.
Amos Oz

Tegengestelde bewegingen van beide gewetens
Veel ongeluk en tragiek komt volgens Hellinger voort uit de tegenstelling tussen het persoonlijke
en het systemische geweten (Hellinger 2002b, 278).
Een moeder heeft tegen haar zoontje gezegd dat hij zichzelf een uur alleen moet
vermaken, omdat hij een van de regels in het gezin overtreden heeft. Als ze hem had
toegestaan om het hele uur op zijn kamer te blijven, zou dat de behoefte van de sociale
orde hebben gediend. Echter, hij zou zich dan terecht eenzaam hebben gevoeld, omdat
de behoeften aan liefde en het erbij horen niet gediend zouden zijn. Om deze reden
ontsloeg zijn moeder, zoals veel ouders, haar kind van een deel van de straf. Hoewel ze
niet voldeed aan alle eisen van de sociale orde en in dat opzicht schuldig was, diende ze
met onschuld de liefde (Hellinger 2001a, 24).
Het schema op de volgende pagina toont het persoonlijk en systemisch geweten in relatie tot
de primaire relationele behoeften. De beschrijving van de werking van beide gewetens en de
verschillende relationele behoeften laat zien hoe deze een tegengesteld beroep op ons kunnen
doen.
Het volgende schema laat zien hoe de verschillende relationele beoeften een rol speelden
in de casus van Cohen die in paragraaf 3.3.1 werd besproken. De positie vóór de opstelling en
tijdens de opstelling worden vanuit het systemisch geweten beschreven.
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Het transcendente of spirituele geweten
Met het transcendente geweten duidt Hellinger de grotere verbanden en meta-systemen aan
waar we als mens deel uitmaken69. Het transcendente of spirituele geweten is volgens Hellinger
onuitsprekelijk en mysterieus. Het onstijgt aan de wetten van het systemische en het persoonlijke geweten en we hebben geen toegang tot de principes die hier wel gelden (Hellinger 2001a,
192). Hellinger doet in zijn werk dan ook verder weinig uitspraken over de aard of de werking van
dit geweten, hoewel hij er een belangrijke waarde aan toekent.
Het transcendente geweten is verbonden met een houding van deemoed. Deemoed wordt
door Hellinger beschreven als een instemmen met de wereld zoals deze is, waarbij niet getracht
wordt de krachten van het toeval te doorgronden of deze te compenseren. Deemoed geeft de
mens volgens Hellinger eerlijkheid en diepte. Het stelt in staat een ander daadwerkelijk te zien
en te achten, met inbegrip van diens situatie en mogelijk ongeluk dat hem heeft getroffen.

3.3.5 De kunst van het helpen
Volgens Hellinger vindt veel professioneel helpen plaats op de manier zoals we het in onze
familie geleerd hebben. Hellinger ziet hierin het gevaar dat we anderen willen helpen alsof het
kinderen zijn, op een manier die gekenmerkt wordt door eigen verstrikkingen. Hij verzet zich
dan ook tegen de klassieke therapeutische relatie en noemt – net als Nagy – het risico dat de
therapeut zich opstelt als een ‘betere ouder’. Hellinger heeft daarom vijf principes van het helpen
beschreven, die volgens hem bedacht kunnen maken op deze verstoringen. De principes zijn
in feite een toepassing van de drie primaire relationele behoeften op de relatie tussen cliënt en
hulpverlener (of begeleider).
Het eerste principe van helpen, is dat je slechts dat geeft, wat je hebt en ook slechts verwacht en
neemt wat je nodig hebt (Hellinger 2004a, 22).

Het gaat hier om een gepast geven. Soms mag je een ander iets niet geven, omdat je daar in
feite iets mee afneemt, omdat hij het bijvoorbeeld alleen zelf kan dragen of doen. Het gaat hier
om een deemoedig helpen, waarbij vaak niet wordt ingegrepen wanneer sprake is van verwachtingen of van leed (ibidem).
Het tweede principe van het helpen, is dat het helpen zich voegt naar de omstandigheden en
slechts in zoverre ingrijpt als de omstandigheden dit toelaten. Dit helpen is ingehouden – het geeft
kracht (ibid., 23).

Het tweede principe wordt genegeerd als de omstandigheden van iemand ontkend of toegedekt
worden, in plaats van deze samen onder ogen te zien. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de

69 Hellinger spreekt in dit verband soms ook van een grote ziel waar de mens deel van uitmaakt. Zie voor meer
informatie over Hellingers opvatting van de ziel het glossarium in bijlage 1.
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hulpverlener het lot van de ander te zwaar vindt en wil veranderen. Onder omstandigheden
vallen externe en innerlijke omstandigheden, zoals een erfelijke ziekte, schuld en verstrikkingen
(ibidem)70. In het voorbeeld van schuld kan de erkenning van het schuldfeit de dader bijvoorbeeld de kracht geven om voor andere mensen iets goeds te doen, zoals in de vorige paragraaf
werd besproken. Wanneer de hulpverlener de schuld weg zou nemen, is iemand hier niet toe in
staat71.
Het derde principe van het helpen, is […] dat de helper een volwassene die hulp zoekt ook als
volwassene bejegent. Daarmee wijst hij elke poging om de rol van de ouders opgedrongen te
krijgen af (ibid., 26).

Volgens Hellinger wordt deze houding door sommigen hard of aanmatigend gevonden, terwijl
het volgens hem juist veel aanmatigender is om als hulpverlener te werken vanuit een ouder-kind
overdrachtssituatie.
Het vierde principe van het helpen houdt in dat het aanvoelen van de therapeut meer gericht moet
zijn op het systeem dan op de persoon (Hellinger 2004a, 27).

Mensen worden in de klassieke psychotherapie volgens Hellinger ten onrechte als geïsoleerde
eenlingen opgevat. Dit uitgangspunt – waarin belangrijke anderen geen plek krijgen – brengt
een groter risico mee om in een een ouder-kind overdrachtssituatie terecht te komen. Volgens
Hellinger kan een begeleider pas begrijpen wat een cliënt nodig heeft en wie hij mogelijk nog
wat verschuldigd is, wanneer hij hem als deel van zijn familie waarneemt. Zo ziet hij de cliënt
werkelijk (ibidem). Hellinger deelt deze visie met Nagy.
Het vijfde principe van het helpen is […] de liefde voor ieder mens – precies zoals die is, hoezeer
die ook van onszelf kan verschillen (ibid., 27-28).’ In een oordeel liggen meestal veroordeling en
verontwaardiging besloten. Werkelijk helpen is zonder oordeel. Onderscheid tussen goede en
slechte (familie)leden staat volgens Hellinger verzoening in de weg (ibidem).

Wanneer iemand zich beklaagt over zijn ouders of omstandigheden en de begeleider dat
standpunt deelt, staat hij meer in dienst van het conflict of de scheiding dan van verzoening.
Helpen in dienst van het conflict vraagt erom dat de begeleider degenen met wie de cliënt in
conflict is, een plek in zijn hart geeft (ibidem). Vanuit de contextuele theorie van Nagy, kan hier
nog een nuancering worden aangebracht. In deze theorie wordt ook het belang onderstreept
van de erkenning van het leed van het slachtoffer of een eigen autonome positie van de cliënt,

70 Er kan wel met deze omstandigheden worden gewerkt, maar niet vanuit de wil van de hulpverlener om hier
verandering in aan te brengen. Deze beweging komt uit de cliënt zelf.
71 Buber beschrijft in zijn artikel Schuld en schuldgevoelens (1983) hoe kwalijk het is om iemands schuld weg te nemen,
omdat iemand daarmee volgens hem de kans misloopt het wezen te worden dat hij zou kunnen zijn. De weg naar een
authentieke levenshouding en verhouding tot anderen wordt daarmee gedwarsboomd.
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voordat gedacht wordt aan verzoening. Anders bestaat het risico om aan de cliënt voorbij te
gaan. In de volgende paragraaf zal verder worden ingegaan op Hellingers visie van verantwoordelijkheid in de begeleidingsrelatie en zal hier ook een nuance worden aangebracht.

3.3.6 Schuld
In het werk van Nagy kan onderscheid gemaakt worden tussen schuld als een ‘gevolg van
een (morele) overtreding’ en schuld in de balans van geven en nemen doordat iemand meer
ontvangen heeft dan hijzelf (nog) heeft gegeven (Dillen 2004, 87). Beide zijn van invloed op de
relationele balans. Wanneer er sprake is van een misdaad, geven zowel Hellinger als Nagy aan
dat de balans niet vanzelfsprekend hersteld kan worden. In deze paragraaf wordt besproken hoe
volgens Hellinger omgegaan kan worden met schuld die ontstaan is door een misdaad of door
uitbuiting.
Hellinger geeft aan dat de meeste gruweldaden worden begaan in overeenstemming met
het geweten72. Het is dus schadelijk wanneer we geen zicht hebben op onze bindingen en
verstrikkingen en deze vanuit een blinde loyaliteit tot uiting brengen. Nagy wijst op het eveneens
verblindende patroon van de roulerende rekening, waarbij een persoon zich gevoelsmatig en op
basis van zijn verdiensten gerechtigd voelt van derden een tegemoetkoming te ontvangen. In
termen van Hellinger handelt deze persoon vanuit een goed geweten, wanneer hij de rekening
met deze anderen vereffent. Hij is blind voor het feit dit tegenover een derde niet fair is. Een
geweten dat ons verblindt vanuit een behoefte aan binding, is soms ook waar te nemen in een
groep waarin men een aantal keer samen is met anderen. Daarin is soms goed voelbaar wat
men geacht is aan te kaarten en wat niet. Dit kan bepalend worden voor wat er wel en niet mag
zijn en voor wat gezien wordt. Wanneer iemand iets wil inbrengen dat niet zonder meer geaccepteerd is, kan dit een gevoel van schuld of angst voor uitsluiting met zich meebrengen.

Vergeving, verzoening en mededogen
In tegenstelling tot bij Nagy en de visie op vergeving van Dillen, bestaat er in het werk van
Hellinger een vergeven dat stil is. Dit vergeven wordt niet uitgesproken, maar geschonken.
‘Ze negeert een fout, het onrecht of de schuld zonder grote gevolgen voor de relatie. Integendeel, door de stilzwijgende welwillendheid verdiept de relatie zich juist (Hellinger 2010, 117).’
Het vergeven dat Hellinger hier noemt is op te vatten als een vorm van geven, die de relatie
sterkt. Hellinger benadrukt hierbij – net als Dillen – dat de handeling en de generositeit van de
daad hierbij niet benadrukt moeten worden. Dan zou het vergeven een vorm van zich verheffen
worden.

72 Hellinger noemt in dit verband het voorbeeld van een broer en zus, beiden arts, die beiden niet in staat bleken waar
te nemen wat er met de zus aan de hand was. Zij had buikklachten en haar broer verwees haar tenslotte door naar een
gynaecoloog. Diezelfde avond beviel zij van een gezonde zoon. De broer en zus waren vanwege hun opvoeding, waarin
zwangerschap taboe was, ondanks hun medische achtergrond volgens Hellinger niet in staat om het vanzelfsprekende
waar te nemen (Hellinger 2001a, 25).
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Hellinger geeft echter aan dat er situaties bestaan waarin de schuld te groot is en welwillendheid
daarom niet is toegestaan. Het meest extreme voorbeeld hiervan is moord, maar het kan ook
gaan om incest of mishandeling. Dergelijke situaties vragen erom dat de schuldige de verantwoordelijkheid draagt voor zijn schuld en de gevolgen daarvan. In het geval van moord mag er
volgens Hellinger géén vergeving plaatsvinden. Zijn visie komt hier overeen met die van Nagy,
niet met die van Dillen. Volgens Hellinger is vergeving hier in strijd met de verantwoordelijkheid
voor de daad. Met het erkennen van schuld verwerft de dader een kracht, die in staat stelt om
voor andere mensen nu iets goeds te doen. Daarmee kan hij in zekere mate zijn waardigheid en
plek tussen de mensen weer terugvinden. Het slachtoffer zou zich volgens Hellinger aanmatigend opstellen door de dader te vergeven. Vergeving doet volgens Hellinger noch aan de dader,
noch aan het slachtoffer recht (Hellinger 2010,118).
De mogelijkheid tot herstel van verhoudingen ziet Hellinger in mededogen en verzoening.
Beide hebben te maken met het erkennen van de eigen onmacht en het lot. Ze kunnen gerelateerd worden aan het transcendente geweten, waarin dezelfde deemoed ten aanzien van het lot
en de wereld als geheel centraal staat.
Als beiden, dader en slachtoffer, erkennen dat ze niet aan de gevolgen van deze daad kunnen
ontkomen omdat ze beiden een grens bereiken die voor hen onoverwinnelijk blijft, dan moeten ze
hun onmacht erkennen en buigen voor hun lot. Dat verbindt hen op een diepe, menselijke manier
en het effent in het aangezicht van dit lot het pad tot verzoening (ibidem).

En hoe kunnen wij meedogend worden? Als wij, in het aangezicht van onze eigen nood, onze
eigen schuld en onze eigen, vaak uitzichtloze situatie ervan bewust worden hoezeer wij ook op
mededogen en welwillendheid van anderen zijn aangewezen (ibid., 119).

Het is waardevol dat Hellinger transcendentie betrekt in de omgang met schuld. In zijn recentere
werk (2009; 2011) is Hellinger meer vanuit het transcendente geweten gaan werken. Deze
beweging wordt hier niet gevolgd, omdat het transcendente geweten in dit werk te veel los is
komen te staan van het persoonlijke en systemische geweten (vgl. Bijlage 2j). Om de menselijke zijnsorde te kunnen helen of daar althans toe bij te dragen, wordt het in dit onderzoek als
noodzakelijk gezien om het onrecht zoals dat tussen mensen heeft plaatsgevonden te erkennen.
Vanuit deze erkenning kunnen mogelijk volgende stappen volgen, zoals ze in deze paragraaf en
in het werk van Nagy beschreven zijn. Transcendentie kan daarbij een aanvulling zijn en kan voor
het slachtoffer bijdragen om zich tot het eigen lot en tot de d. Zoals gezegd is het hierbij echter
wel noodzakelijk dat de schuld van de dader voldoende erkend wordt.

3.3.7 Kanttekeningen en de relatie tot de academische psychologie
Familieopstellingen zijn niet algemeen geaccepteerd binnen de academische psychologie. In
het eerste hoofdstuk werd genoemd dat de Duitse Systemic Association in 2010 een grens
heeft getrokken ten opzichte van familieopstellingen, hoewel de vereniging er voor open staat

76 | Hoofdstuk 3

de mogelijkheden van het werk te onderzoeken met professioneel gekwalificeerde personen
(Talarczyk 2011, 70-71). Er zijn verschillende redenen te noemen waarom de methode familieopstellingen in de reguliere psychologie niet algemeen geaccepteerd wordt. In deze paragraaf
wordt allereerst ingegaan op het onderzoek dat tot op heden naar de methode is gedaan. Daarna
komen de kennistheoretische basis die Hellinger aanreikt en de kennisoverdracht van het werk
ter sprake. Ten slotte wordt besproken dat familieopstellingen bezighouden met een psychologische oriëntatie die niet erkend wordt door de evidence-based psychologie, maar die desondanks
een rijke traditie kent.
Er zijn het laatste decennium een aantal onderzoeken naar familieopstellingen verschenen.
Een representatief onderzoek van Weinhold laat zien aan dat familieopstellingen psychologisch
functioneren verbeteren (Weinhold e.a. 2013). Daarnaast toont een representatief onderzoek
van Schlötter (2005) de werking van representatieve waarneming bij ruimtelijke opstellingen met
bodemankers (Gminder 2005, 35). Naast deze onderzoeken is er nog geen representatief wetenschappelijk onderzoek naar de methode familieopstellingen te vinden. Wel is er een groeiend
aantal wetenschappelijke case studies die de werkzaamheid van familieopstellingen bevestigen
(Cohen 2006, 227), waaronder de dissertaties van Franke (2003) en Cohen (2008). De wetenschappelijke basis van het werk is hiermee echter nog beperkt.
De overdracht van kennis over familieopstellingen is niet aan duidelijke eisen verbonden en
de naam familieopsteller is niet beschermd. Hierdoor is er sprake van grote kwaliteitsverschillen
in de praktijk van het werk. Verschillende auteurs geven aan dat om met familieopstellingen te
werken een gedegen psychotherapeutische opleiding en jarenlange klinische ervaring nodig zijn
(Mahr 2002, 34). Volgens psychiater en familieopsteller Albrecht Mahr kan de toepassing van
familieopstellingen soms simpel lijken, maar vereist het grote deskundigheid, niet in de laatste
plaats doordat er crisistoestanden bij kunnen optreden. Aan de opleidingen en institutionalisering
van het werk zijn volgens hem voor- en nadelen verbonden (ibidem). Enerzijds is het waardevol
dat de kennis toegankelijk is, anderzijds zijn de opleidingen familieopstellingen relatief kort
gezien de kunde die vereist is.
De kwaliteit van de kennisoverdracht over familieopstellingen is niet bevorderd door het
feit dat Hellinger zelf erg summier is in de verwijzing naar zijn bronnen. Het was daarom lange
tijd moeilijk om de theoretische achtergrond van het werk te achterhalen. Inmiddels is hier
door onder andere Franke (2003), Madelung & Innecken (2004) en Cohen (2008) onderzoek
naar gedaan. Zijn werk heeft belangrijke raakvlakken met Satir, Moreno en Nagy, die wel door
de reguliere psychologie geaccepteerd zijn. Het werk van Hellinger kent echter een aantal
inconsistenties. Zo is zijn houding wat betreft verantwoordelijkheid binnen het opstellingswerk
tegenstrijdig. Enerzijds vindt hij het van belang op te komen voor wie binnen het systeem het
meeste onrecht is gedaan en is hij naar eigen zeggen mild naar wie dat nodig heeft, anderzijds
is hij van mening dat een hulpverlener een cliënt geen schade kan berokkenen tenzij er sprake
is van fysiek geweld (Hellinger 2004, 123). Dit laatste uitgangspunt is moeilijk te rijmen met zijn
werk, waarin het herstel van menselijke relaties centraal staat, en is onverantwoord. Hellinger
gaat hiermee voorbij aan het reële risico van (her)traumatisering (vgl . §3.1.2). Het wordt in dit
onderzoek daarom als noodzakelijk gezien om de benadering van Hellinger steeds kritisch te
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beschouwen en naast het werk van Nagy te leggen, dat in dit opzicht veel vollediger en genuanceerder is. Ook het werk van een nieuwe generatie familieopstellers die de benadering in een
professionele therapeutsche setting integreren (vgl. Franke 2003; Madelung 2002) biedt een
belangrijke aanvulling op het werk van Hellinger als het gaat om thema’s als verantwoordelijkheid
en nazorg.
In 2004 heeft een groep opstellers vanuit het Systemischen Gesellschaft afstand genomen
van Hellinger (Von Schlippe 2004; Bijlage 2j). Deze groep opstellers pleit voor een betere kennistheoretische basis van het opstellingswerk. De basis die zij voorstellen gaat niet alleen uit van
een fenomenologische basis van het werk, maar erkent ook de constructivistische elementen die
in het werk aanwezig zijn (zie Bijlage 2i). Hierdoor kunnen de opvattingen waarop het werk zich
baseert beter onderzocht en bediscussieerd worden. Het voorkomt ook dat een opsteller zich
kan verschuilen achter fenomenologische waarneming en ‘wat zich toont’, zonder te erkennen
dat bijvoorbeeld ook eigen interpretaties van invloed zijn op het werk73. Daarnaast pleit de
groep naar een heldere kennisoverdracht, het voorkomen van mystificerende en verabsoluterende uitspraken en generaliserende interpretaties beschrijvingen. Ook pleit de groep ervoor
te voorkomen dat de indruk gewekt wordt als opsteller toegang te hebben tot een bepaalde
waarheid, die voor anderen minder toegankelijk is (Systemischen Gesellschaft 2004, 1). Door
een dergelijke houding wordt de ervaring van de cliënt niet voldoende serieus genomen en blijft
de opsteller buiten schot. De nieuwe kennistheoretische basis is terug te vinden in het werk van
Madelung en Innecken (2004) en van Varga von Kibéd en Sparrer (Gminder 2005).
Het onderzoek van Cohen (2008, 20) laat zien dat familieopstellingen in de traditie staan van
de spiritueel georiënteerde dieptepsychologie. Deze experiëntiële oriëntatie in de psychologie
richt zich volgens Taylor op de weg van de mens naar zelfrealisatie en gaat uit van een andere
vorm van bewustzijn dan de evidence-based psychologie, die niet voor iedereen een antwoord
biedt om de eigen werkelijkheid te begrijpen. Waar de methode familieopstellingen niet
algemeen geaccepteerd is binnen de academische psychologie, laat het onderscheid van Taylor
zien dat de benadering niettemin een legitimering vindt in de rijke traditie van de experiëntiële
psychologische oriëntatie (ibidem; Bijlage 2h & Bijlage 3).

3.3.8 Schematisch overzicht van de besproken benaderingen
De tot nu toe besproken benaderingen zijn in een schema geplaatst om de onderlinge verschillen
te verhelderen (zie de volgende pagina). De eerste drie kolommen zijn ontleend aan Onderwaater (1995, 91). De psychoanalyse is opgenomen om inzichtelijk te maken hoe Hellinger en
Nagy zich verhouden tot klassieke therapie. Daarnaast is de psychoanalyse ook een belangrijke
invloed geweest op Nagy. De algemene systeemtheorie is in het schema opgenomen, zodat
zichtbaar wordt hoe de benaderingen van Hellinger en Nagy daarvan verschillen.

73 Een opsteller heeft zoals elke therapeut invloed op de veiligheid waarin gewerkt wordt, werkt met eigen
interpretaties (en projecties) en kan signalen over het hoofd zien. Door het accent op de fenomenologische waarneming
kan de rol van de opsteller hierin onderbelicht blijven.

SCHEMA V: VERGELIJKING TUSSEN DE VERSCHILLENDE THERAPEUTISCHE BENADERINGEN EN HET HGB
Psychoanalyse
(psychologische
dimensie)

Systeemtheorie
(transactionele
dimensie)

Contextuele theorie
(ethische dimensie)

Systemische benadering
(bron: Hellinger)

Humanistisch geestelijke
begeleiding
(bron: Jorna en Mooren)

1. Perspectief

Individueel

Systeem

Meervoudig individueel
systeem

Individueel en systeem (meer
dan bij Nagy wordt ook met het
systeem als geheel gewerkt)

Individueel* en
levensbeschouwelijk/
spiritueel

2. Etiologie
(oorzakenleer)

Eenzijdig causaal

Circulair met
betrekking tot
gezinsprocessen

Causaal met betrekking
tot generaties. De eerdere
generatie(s) heeft/hebben
meer invloed op de jongere
dan andersom, maar ook de
jongere generatie kan ook
invloed hebben op de oudere
genratie

De sterkste causaliteit geldt
over generaties (verticaal)
en van oudere naar jongere
generaties. Daarnaast is er
horizontale causaliteit en
is invloed van het jongere
systeem op het oudere mogelijk

Stagnatie van zinbeleving
met als oorzaken ingrijpende
levensgebeurtenissen en
breukervaringen; een gevoel
van leegte doordat diepere
behoeften onbevredigd blijven;
wanneer verandering nodig is
door een situatie•

3. Gerichtheid

Intrapsychische
dynamiek

Manifeste
relationele
processen

Dieperliggende ethische,
relationele dynamiek

Dieperliggende relationele
(systemische) dynamiek

Zingeving, existentiële en
levensbeschouwelijke thema’s

4. Probleem/
aanleiding tot
het contact

Intrapsychisch
conflict

Communicatieproblemen,
machtsconflicten
enzovoort

Oplossingsgericht in plaats
van probleemgericht (voorbij
de pathologie);
Landgurig uit evenwicht
zijn van de ethische belans
tussen generaties

Oplossingsgericht in plaats
van probleemgericht
(voorbij de pathologie);
Verstrikkingen, relationele
disbalans, verstoringen van de
systemische orde

Voorbij de pathologie; Breuk in
het levensverhaal (Mooren); een
situatie of het leven zelf waar
iemand niet mee uitkomt (Jorna)

5. Situatie

Plaatsvervangende
context van de
overdracht

Actuele context
(de huidige
interactiepatronen
en verhoudingen)

Actuele context (de
huidige balans, geworteld
in het verleden, is het
uitgangspunt)

Actuele context (de huidige
balans, geworteld in het
verleden, is het uitgangspunt)

Actuele context (met aandacht
voor bronnen en thema’s uit
het verleden en hun huidige
betekenis)

6. Therapeut/
begeleider

Betere ouder,
overdrachtsfiguur

Leidinggevende,
herstructurerende
figuur

Coach; benoemt risico als
therapeut concurrent van
de ouder te worden (Net als
Hellinger vermijdt Nagy een
positie die de existentiële
loyaliteit van de cliënt - de
relatie met diens ouders verstoort)

De therapeut komt ná de
cliënt, diens ouders en andere
belangrijke relaties: op de
derde plaats. Betrokken naar
het gehele systeem en in het
bijzonder naar wie dit binnen
het systeem het meest nodig
heeft

Empathische ander, houding van
medemenselijkheid; inzetten van
eigen kwetsbaarheid

7. Methode/
werkwijze

Inzicht, vrije
associatie,
overdrachtsanalyse

Actie,
oefenen van
alternatieve

Actie,
werken aan balansen,
loyaliteiten en legaten.
Individueel of met meerdere
leden van het familiesysteem

Actie: werken aan het innerlijk
beeld van de cliënt. De drie
primaire relationele behoeften
binnen het systeem in
evenwicht brengen

Op verhaal komen, (her)
oriëntatie, (her)waardering.
Jorna: Ontmoeting (interactief);
het geleiden van een proces
(wakker luisteren en volgen)

8. Doel van de
therapie/
begeleiding

Het zich bewust
worden van de eigen
psychische structuur,
de geïnternaliseerde
relaties en hiermee
kunnen omgaan

Veranderen van de
gezinsstructuur,

Vertrouwen opbouwen,
verantwoordelijkheid nemen
voor zichzelf en voor anderen

Individuatie: het oplossen
van de verstrikkingen, het
vergroten van autonomie in
verbondenheid

Impliciete doelstellingen:
zelfverwerkelijking,
zelfbestemming, bevordering
reflectie op levensvragen, in
contact komen met eigen visies
op het leven, gesprekssituatie
waarin de cliënt zichzelf kan zijn

9. Rol van het
verleden

Secundair
Primair, gedrag
is resultaat van:
genetische aanleg en
omgevingsinvloeden
1 t/m 6 jaar

Primair,
gericht op oudergroot-ouder-relatie,
gezinsherhalingen

Primair,
gericht op verstrikkingen
op basis van verticale of
horizontale loyaliteiten

Verschillend,
mogelijk gericht op het zich
verhouden tot (thema’s uit) het
verleden, mogelijk het aanboren
van krachtbronnen uit het
verleden

10. Motivatie

Driftbevrediging

Verdienste (krediet), herstel
van vertrouwen

Individuatie: vrijheid in
verbondenheid; verstrikkingen
oplossen

Zingeving, (her)oriëntatie,
(her)waardering
Jorna: heelwording

Beloning

* dit duidt aan dat hier in de meeste gevallen gewerkt wordt vanuit een individueel perspectief, ook wanneer verbondenheid en relaties centraal staan.
•
De drie soorten omstandigheden waardoor zinbeleving kan stagneren zijn ontleend aan Van der Lans (Alma 2008, 7).

De systemische benadering | 79

3.4 Samenvatting
In dit hoofdstuk zijn de praktijk van familieopstellingen, de achtergronden van de systemische
benadering en de systemische benadering zelf besproken. De systemische benadering van
Hellinger deelt veel van haar theoretische uitgangspunten met de contextuele therapie van
Böszörmenyi-Nagy. Ten behoeve van het inzicht in de systemische benadering is het werk van
Nagy uitgebreid besproken. Het werk van Hellinger en van Nagy gaat in op de systemische en
contextuele dimensie, waarin onbewuste loyaliteiten en verstrikkingen met het familiesysteem
een rol spelen. Beider werk is erop gericht het relationeel evenwicht te herstellen. Hellinger
onderscheidt naast de balans van geven en nemen echter nog twee primaire relationele
behoeften: de behoefte aan binding (erbij horen) en de behoefte aan orde. De behoefte aan orde
is grotendeels te begrijpen vanuit een balans van geven en nemen.
In dit hoofdstuk blijkt dat het werk van Hellinger een aantal inconsistenties kent wat betreft
de kennistheoretische basis van het werk, de verantwoordelijkheid in de begeleidingsrelatie en
– in Hellingers latere werk – het te grote accent op transcendentie ten koste van aandacht voor
intermenselijk onrecht. Sommige van Hellingers uitgangspunten zijn hierdoor onverantwoord
en worden in dit onderzoek niet nagevolgd. Het blijkt in deze scriptie noodzakelijk het werk van
Hellinger kritisch te bekijken en aan te vullen met het werk van een nieuwe generatie familieopstellers met gedegener uitgangspunten en met het werk van Nagy. Dit geldt in het bijzonder
voor de vertaalslag naar het HGB. Het werk van Nagy blijkt gedegener en genuanceerder dan dat
van Hellinger en geeft meer handvatten voor begeleiding. Nagy zal daarom een belangrijke rol
vervullen in het volgende hoofdstuk.
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Intermezzo III: Marien

Marien [...] kwam ogenschijnlijk niets te kort in zijn jeugd. Zijn ouders hadden, na achttien jaar
huwelijk, beiden boven de veertig en zonder nog enige hoop op nageslacht, hem als een regelrecht
geschenk uit de hemel ervaren. Kosten noch moeite waren gespaard om hem een onbezorgde en
gelukkige jeugd te geven en het hem aan niets te laten ontbreken. Zijn moeder vervulde niet alleen
zijn wensen, maar voorkwam zelfs zijn vragen! Zelfs als hij al eens ergens verantwoordelijk voor
had willen zijn, dan was dat vrijwel onmogelijk. Werd hij als kind benijd door leeftijdgenootjes
om zijn speelgoed en zijn positie als enig kind, als jongvolwassene worden hij en zijn ouderlijk huis
juist als saai en stil gemeden.
Na de dood van zijn vader is de aandacht van moeder nog sterker op hem gericht en is
haar boodschap zowel simpel als belastend: ‘Kind, als jij maar gelukkig bent!’ Maar juist aan die
opdracht kan hij niet voldoen. Hij slaagt er niet in om een partner te vinden en blijft ondanks zijn
ergernis toch thuis wonen. Als zijn moeder zelf hulpbehoevend wordt, laat hij de zorg voor haar
over aan professionele krachten. Achteraf stelt hij daarvoor niet alleen zijn twee linkerhanden
verantwoordelijk: ‘Ik had er ook gewoon geen zin in. En dat terwijl ze genoeg voor mij heeft
gedaan.’ Over het laatste voelt hij zich schuldig. Na haar dood trekt hij zich meer en meer terug,
wordt depressief en verwaarloost zichzelf. Deze implosie van destructief recht is de aanleiding voor
zijn opname.
In de persoonlijke gesprekken met hem wordt de relatie met zijn ouders gevalideerd. De
gedachte dat je door te ontvangen ook gééft, blijkt voor hem een eye-opener. Zijn moeder heeft
eigenlijk niet echt kunnen ontvangen. Hijzelf is op den duur openlijk opgehouden te geven en juist
dat heeft hem van zijn moeder maar ook van zichzelf vervreemd. Zijn apathie en onverschilligheid over haar aftakeling is een vorm van verborgen boosheid over de verpletterende zorg voor
hem. Ongewild heeft zij hem daarmee immers juist veel onthouden. Er is niet alleen verdriet over
veel gemiste kansen, maar er zijn ook vragen naar de nu aanwezige mogelijkheden om te kunnen
geven. Misschien in de geest van zijn ouders, met wie hij zich toch uiteindelijk zo verbonden voelt.
Een jaar na zijn ontslag blijkt hij met veel plezier actief te zijn als vrijwilliger bij de burenhulp.

Van Melle-Baaijens, 2007
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4. De systemische benadering:
een brugfunctie voor HGB?
In dit hoofdstuk worden humanistisch geestelijke begeleiding, de systemische benadering van
Hellinger en de contextuele theorie van Nagy kritisch op elkaar betrokken. Hierbij staat de vraag
centraal wat aan de systemische en contextuele benadering ontleend kan worden, dat een
bijdrage kan leveren aan het HGB. In het vorige hoofdstuk kwamen een aantal inconsistenties
in de systemische benadering van Hellinger naar voren. De contextuele theorie van Nagy zal
daarom een belangrijke rol spelen in dit hoofdstuk. Deze theorie heeft een consistente basis en
genuanceerde uitwerking, die nodig zijn om het werk van Hellinger te toetsen, aan te vullen en
van nuance te voorzien.

4.1 Hellinger en Nagy in het licht van HGB
In het vorige hoofdstuk zijn de systemische benaring van Hellinger en de contextuele theorie van
Nagy uitgebreid aan bod gekomen. De vraag is nu in hoeverre deze benaderingen zich lenen voor
gebruik binnen het humanistisch raadswerk.

4.1.1 Het contextueel pastoraat als aanknopingspunt
Om te beginnen kwam in het eerste hoofdstuk het contextueel pastoraat ter sprake. Het contextueel pastoraat integreert inzichten uit de contextuele theorie van Nagy in geestelijke begeleiding
op christelijke grondslag. Het laat zien dat het contextuele denken – en in lijn daarmee mogelijk
de systemische benadering – in geestelijke begeleiding kan worden toegepast. Zelf staat Nagy
vreemd tegenover de theologie: hij nam al op jonge leeftijd afstand van het geloof. Begrippen als
geduld, vertrouwen en verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties in het werk van Nagy
lenen zich echter goed voor de verbinding met het pastoraat. Ook het accent op hulpbronnen in
plaats van op pathologie sluit daarbij aan. Meulink-Korf en Van Rhijn betrekken daarnaast Levinas
bij hun lezing van Nagy. Vanuit de filosofie van levinas over de absolute Ander ontstaat ruimte
voor een godsbegrip binnen het contextueel pastoraat (Van Rhijn en Meulink-Korf 1997).
Hoewel het contextueel pastoraat benadrukt dat methodiek niet tussen de cliënt en de pastor
mag komen te staan, beschouwt het pastoraat zich in lijn met de contextuele theorie als een
actiegerichte benadering. Actiegericht wil in dit verband zeggen dat het accent ligt op het
handelen en op de houding die men inneemt en niet in de eerste plaats op inzicht. Actiegericht
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wil echter niet zeggen dat er in deze benadering geen ruimte bestaat voor bezinning. Het lijkt
er op dat de contextuele benadering zich net zo goed leent voor toepassing in het HGB als voor
toepassing in het pastoraat.
Contextueel geestelijk verzorger Van Melle-Baaijens noemt dat omzichtig werken vanuit de
contextuele benadering in het werkveld van de psychiatrie van belang is, om te voorkomen dat
het evenwicht van de persoon zelf uit balans wordt gebracht in een poging de verhoudingen te
herstellen (zie ook §2.2.6). Vanuit het raadswerk kunnen in dat geval de versterkende aspecten
van de contextuele therapie worden gebruikt, zoals erkenning en positieve hulpbronnen. De
geestelijk begeleider kan zich hier volgend en ondersteunend bij opstellen, zonder de confrontatie op te zoeken met pijnlijke relaties. Nagy gaat er in het algemeen van uit dat het tijd kost
voor er met een cliënt een vertrouwensrelatie ontstaat. Vaak is er sprake van een groeiend
vertrouwen waarin gaandeweg meer aan het licht komt en met bepaalde thema’s in de contextuele theorie gewerkt kunnen worden. Afstemming is in deze benadering belangrijk.

4.1.2 De systemische en contextuele dimensie: een logische stap in relatie
tot HGB?
De systemische of contextuele dimensie komt in de meeste psychologische theorieën weinig
aan bod. De systeemtherapie heeft zich met name ontwikkeld vanaf de jaren 50 van de vorige
eeuw, maar is tot op heden een minder gangbare vorm van therapie dan individuele psychotherapie. Daarbij komt dat de meeste systeemtherapie de mens met name opvat als lid van het
systeem en minder aandacht besteedt aan autonomie en individuatie, zoals deze in het werk
van Hellinger en Nagy wel naar voren komen. Systeemtherapie richt zich daarnaast meestal
op de behandeling van een familiesysteem, waarbij leden van de familie in de therapie worden
betrokken. In het werk van Nagy is dit een mogelijkheid, maar kan ook zonder de aanwezigheid
van familieleden worden gewerkt. De eerste associatie bij systeemtherapie (of contextuele
therapie) is echter niet dat dit een benadering is die zowel voor het individu als zijn relaties verrijkend en ook helend kan zijn.
Het feit dat systeemtherapie minder bekend is en vaak geassocieerd wordt met de begeleiding van een gezin als geheel, zorgen ervoor dat inzichten uit een vorm van systeemtherapie
als een toevoeging aan het HGB niet direct voor de hand liggend zijn. Wanneer men eenmaal
bekend is met de theorie van Nagy en met het voorbeeld van het contextueel pastoraat, wordt
deze stap al een stuk logischer. Het is opvallend dat het contextueel pastoraat dat al twee
decennia bestaat, binnen humanistisch geestelijke begeleiding nog weinig navolging heeft
gevonden. Wat zouden hiervoor de redenen kunnen zijn?
Als een mogelijke reden kan worden genoemd dat binnen het humanisme over het
algemeen de waarden autonomie en vrijheid hoog op de agenda staan. We leven daarnaast in
een tijd van individualisme. Het individualisme is daardoor een onbewust uitgangspunt in veel
theorieën en opvattingen over menselijk gedrag waarmee we te maken hebben. Hoewel Van
Praag verbondenheid in zijn postulaten voorafgaand noemt aan autonomie, krijgt autonomie toch
vaak een groter accent. Daarbij is het zo dat het humanisme na de oorlog opkwam en zijn eigen
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waarden wilde verdedigen. Het humanisme heeft zich vrijgevochten uit patriarchale verhoudingen. In die zin zou een benadering die belang toekent aan loyaliteiten en aan het herstel van
relationeel evenwicht, in eerste instantie opgevat kunnen worden als een beperking van vrijheid.
Een tweede reden kan zijn dat de contextuele theorie vooral is opgevat als een vorm van
oplossingsgerichte therapie. Hoewel dit inderdaad de aard van deze benadering is, hoeft deze
oplossingsgerichte aard niet gevolgd te worden. De theorie van de benadering geeft inzicht in
relationeel-existentiële thema’s en hoe met de relationele balans gewerk kan worden, zonder dat
de deze oplossingsgerichtheid hoeft te worden aangezet74. Het aanspreken van hulpbronnen en
het werken op basis van vertrouwen en geduld zijn daarnaast elementen die goed aansluiten bij
het HGB.
In vergelijking met andere theorieën is de contextuele theorie moeilijker in het raadswerk
te integreren. Het werk van Baumeister en ook het schema van Van Deurzen zijn relatief snel te
begrijpen. Het werk van Nagy (en ook dat van Hellinger) vraagt daarentegen om een gedegen
kennis van de benadering en van wat het werk teweeg kan brengen. Om te beginnen is de
contextuele theorie complex en leent deze zich er niet voor om op een oppervlakkige manier
toe te passen. Het werken met relaties is namelijk precair: veel van het leed dat iemand heeft
meegemaakt, heeft vaak zijn oorsprong in de relationele context. In het werken met deze
dimensie is daarom zowel veel te winnen als ook veel te verliezen. Er kan bijvoorbeeld in het
werken met de relationele dimensie veel pijn aangesproken worden. Zoals Nagy aanduidt, is
er bovendien vertrouwen nodig om op deze dimensie in te gaan. In de context van het HGB
betekent dit ook dat er een legitimering nodig is – op basis van een vertrouwensrelatie en/of
omdat iemand het zelf aankaart – om op relaties van iemand in te gaan. Het kan in sommige
gevallen ongepast zijn en zelfs bedreigend overkomen om op belangrijke relaties van iemand in
te gaan, zonder dat deze afstemming heeft plaatsgevonden.
Vanuit het werk van Jorna is er een reden te noemen waarom hijzelf de contextuele benadering niet in zijn werk heeft gebruikt. Jorna heeft namelijk een specifieke en spiritueel georiënteerde opvatting van geestelijke begeleiding, waarin het doorleven van existentiële emoties en
de eigen weg naar authenticiteit centraal staan. Daarbij kent Jorna weliswaar een belangrijke
plek toe aan ontmoeting en verbondenheid, de mens heeft desondanks nadrukkelijk zijn eigen
weg te gaan. Jorna probeert in zijn visie op HGB vooral de voorwaarden te scheppen om het
individu bij deze weg te begeleiden. De contextuele benadering sluit hier niet direct bij aan.
Tenslotte kan de vraag gesteld worden waarom het HGB niet in zee is gegaan met de
systemische benadering van Hellinger. Deze vraag is makkelijker te beantwoorden, omdat het
werk van Hellinger doorgaans plaatsvindt in de setting van familieopstellingen. Deze zijn niet
direct toepasbaar in het HGB, omdat het om een vorm van oplossingsgerichte therapie gaat
en omdat de werkwijze niet onomstreden is. De inzichten van Hellinger zouden daarnaast wel
gebruikt kunnen worden. Omdat deze echter geen consistent geheel vormen, vraagt het echter

74 Mooren (2010) neemt in zijn methodiek van existentiële communicatie op basis van Van Deurzen haar duiding van
strevingen en ultimate concerns over, maar niet de houding en werkwijze die zij als therapeut hanteert.
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om een vertaalslag om zijn werk naar de setting van het raadswerk te vertalen. Het werk van
Nagy blijkt daarbij een noodzakelijke ondersteuning te zijn.

4.1.3 De mogelijke betekenis van de systemische en contextuele benadering voor
het HGB
In de vorige paragraaf kwam ter sprake dat het werken met de relationele dimensie precair is.
Het vraagt om vertrouwen, afstemming en een goed begrip van deze dimensie. In het vorige
hoofdstuk is gebleken dat het werk van Nagy hiervoor een betere onderbouwing biedt dan het
werk van Hellinger. In de systemische benadering is sprake van een aantal inconsistenties,
waardoor het moeilijk blijkt om de kwaliteit van het werk te waarborgen. Hoewel Hellingers
benadering waardevolle inzichten kent, blijft het noodzakelijk kritisch naar zijn werk te kijken
en de benadering van Nagy ernaast te leggen. De benadering van Nagy kent door de gedegen
uitwerking verschillende handelingsalernatieven, maar ook de mogelijkheid om als begeleider
zelf scherp te blijven en projecties tegen te gaan. Bij de houding meervoudig gerichte partijdigheid noemt Nagy bijvoorbeeld het risico om gevoelsmatig geen afstand te bewaren tot het
perspectief dat men inneemt. Gezien de wisseling van perspectieven vindt er in deze houding
meestal geen identificatie plaats, maar het is wel mogelijk gevoelsmatig in de verschillende
perspectieven op te gaan.
Er zijn niettemin een aantal waardevolle aspecten aan de benadering van Hellinger, die
op zichzelf staan. De houding van deemoed tegenover het lot (van jezelf en van een ander)
wordt in deze scirptie opgevat als een waardevolle houding. Deze houding stelt in staat om een
ander echt te zien, zonder diens leed te willen oplossen. Het maakt het mogelijk om respect te
hebben voor de ander en diens lot. Dit resulteert in wat Hoogeveen aanduidt als een uitgewerkte
relatie tot het leven, waardoor een acceptatie en liefde voor het leven mogelijk zijn. Hoogeveen
beschouwt dit als een waardevolle houding in het HGB.
Een tweede aspect dat waardevol is aan de benadering van Hellinger is zijn aandacht voor
lichaamssignalen en fenomenologische waarneming. De waarneming die in familieopstellingen
gebruikt wordt – door zowel representanten als opsteller – is een vorm van niet-weten en een
kijken waarbij zonder een duidelijke richting of intentie gekeken wordt (zie ook §4.3.4 en fenomenologische waarneming). Hiermee wordt een andere manier van waarnemen aangesproken,
waardoor bijvoorbeeld de sfeer om iemand heen bewuster kunnen worden waargenomen.
Een derde aspect dat Hellinger op een waardevolle manier inzet is het werken met verbeelding. Hellinger werkt veel met verhalen als een manier om iets indirect aan te kaarten of om
troost te bieden. Het voordeel van verhalen is dat de luisteraar een zekere vrijheid houdt ten
opzichte van wat hij hoort, waardoor hij zich er ook vrijer toe kan verhouden. Daarnaast biedt
de ruimtelijke setting van familieopstellingen inspiratie om in de begeleiding met ruimte of
met beeld te werken. Zonder dat sprake is van een familieopstelling, kan iemand bijvoorbeeld
gevraagd worden hoe hij zichzelf zou tekenen ten opzichte van familie of ten opzichte van een
thema dat hem bezighoudt (vgl. Thans 1997). Door op zo’n manier met verbeelding te werken
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wordt het ook mogelijk iemand aan te spreken in zijn intuïtie in plaats van het denken, waardoor
soms ook nieuwe wegen geopend worden.

4.2 Inhoudelijke en levensbeschouwelijke
uitgangspunten
In het eerste deel van dit hoofdstuk komen de inhoudelijke en levensbeschouwelijke uitgangspunten van de verschillende benaderingen ter sprake. Ten eerste wordt ingegaan op het
mensbeeld en verschillende existentiële thema’s binnen de lijn van grondhouding en spiritualiteit
(zie ook §2.3.2). Vervolgens worden de mensbeeld van Van Deurzen uit de lijn van methodiek en
narrativiteit besproken. Daarna volgt de bespreking van de systemische en contextuele benadering. Na deze bespreking volgt een schematisch overzicht, waarin de vier dimensies van Van
Deurzen en de systemisch/relationele dimensie vanuit de systemische benadering zijn samengebracht. Dan worden drie existentiële thema’s uit het werk van Jorna toegelicht en besproken.
Daarna volgt het tweede deel van het hoofdstuk dat ingaat op de (grond)houding van de begeleider binnen de verschillende benaderingen.

4.2.1 De lijn van grondhouding en spiritualiteit
Mensbeeld
Jorna en Hoogeveen gaan uit van een relationeel mensbeeld. Jorna ziet het als levenskunst om
zowel ruimte te bieden aan het persoonlijke, het tussenpersoonlijke en het transpersoonlijke
(Van IJssel 2007, 206). Het zijn volgens Jorna tevens de drie niveaus waarop verbondenheid tot
stand komt, waarbij het transpersoonlijke niveau als de ‘hoogste’ vorm van verbondenheid wordt
opgevat (Jorna 2008, 242). Hij drukt de drie begrippen en hun onderlinge relatie als volgt uit:
Persoonlijk zijn we wanneer we onszelf kennen als persoon, als ego met een lichaam, als centrum
van onze wereld, van waaruit we onszelf op wilskracht controleren en doelgericht laten functioneren. Transpersoonlijk zijn we als we die identificatie weer verlaten, onszelf minder absoluut
definiëren, opener zijn voor wat zich aandient, en ons meer in kwalitatieve zin manifesteren (Jorna
2008, 259-260).

Door de immer aanwezige relatie-tussenruimte niet uit angst en zelfverlies bezet te houden met
het kleine ik te voorschijn komen, als deelnemer in deze situatie in een groter geheel (ibid., 234).

Ook bij Hoogeveen maken de persoonlijke, tussenpersoonlijke en transpersoonlijke aspecten
deel uit van haar visie op menselijke ontwikkeling. Jorna noemt als kenmerken van een spirituele levenshouding afstemmen, vertrouwen, geduld en receptiviteit. Dit staat volgens hem
haaks op de maakbaarheidsopvatting van sommige humanisten, die activistisch van aard is en
weinig aandacht heeft voor ‘berusting in het onvolmaakte en deemoedige erkenning van het
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eigen onvermogen (Van IJssel 2007, 237).’ Wimmers, die tot het spirituele verhaal kan worden
gerekend, schrijft in navolging van psychiater Frankl75 dat iemand waarachtig mens of volkomen
zichzelf wordt voor zover iemand zelftranscendentie waarmaakt in zijn leven. Dit kan tot stand
komen door zichzelf te vergeten en zich op iets buiten zichzelf te richten (ibidem).
Hoogeveen beschrijft haar visie op het menselijk bestaan aan de hand van een aantal
kenmerken. Ze gaat uit van fundamentele gelijkwaardigheid van mensen, van de mogelijkheid
van elk mens om zijn menszijn te ontplooien en in relatie met anderen vorm te geven. Elk mens
heeft volgens haar – als hij ze toelaat – de mogelijkheden om een antwoord te vinden op zijn
eigen levenssituatie. Tegelijkertijd constateert Hoogeveen echter dat veel mensen er niet aan
toekomen om hun eigen mogelijkheden aan te spreken uit bijvoorbeeld onzekerheid, angst of
aanpassing (Hoogeveen 1991, 110-111).

Autonomie en verbondenheid
Jorna spreekt van levenskunst als mensen autonomie en verbondenheid met elkaar verbinden,
een uitgangspunt dat ook kenmerkend is voor het werk van Hellinger en Nagy. Dit komt tot
uitdrukking in het onder ogen zien van gebrokenheid en het streven naar heelheid (Van IJssel
2007, 237). Hierin komt Jorna’s werk overeen met het contextueel pastoraat van Meulink-Korf
en Van Rhijn (2002, 80) in de opvatting dat de mens een eigen weg te gaan heeft, die niet door
een ander kan worden overgenomen. Jorna geeft aan dat niet iedereen open staat voor een
dergelijke ontwikkeling. Toch blijft het een belangrijke taak van de HGB’er om open te staan voor
signalen die daarop wijzen en deze vooral niet mis te verstaan of eraan voorbij te gaan. MeulinkKorf en Van Rhijn (2002, 81) spreken in dit verband van veeleisende uniciteit, die vraagt om een
veeleisende begeleiding. Het vraagt om een wakker luisteren, zoals nog ter sprake komt bij de
bespreking van de methodiek en houding in het werk. Eerder in deze scriptie is kritiek geuit op
het feit dat Jorna weinig alternatieven aanreikt voor begeleiding waarin de cliënt geen spiritueel
leerproces aan wil gaan. Zijn uitwerking van zijn visie op HGB verschilt hiermee sterk van die
van Hoogeveen, hoewel hun uitgangspunten overeen komen. Hoogeveen vertrekt in haar werk
vanuit de praktijk en besteedt juist veel aandacht aan de kloof tussen de theorie en (vaak weerbarstige) praktijk van het HGB.

Lijden en levensperspectief
Met betrekking tot lijden speelt de mogelijkheid tot heelwording, die in het werk van Jorna
veel naar voren komt, een sleutelrol. Volgens Jorna staat spiritualiteit in het spanningsveld van
het zich verscheurd worden en het kunnen helen, van het accepteren van pijn en het verlangen
naar verlichting (Van IJssel 2007, 246). Lijden en heelworden kunnen naast elkaar bestaan en
sommige vormen van lijden, zoals loslaten en verliezen, kunnen verstaan worden als deel van

75 Viktor Frankl is de grondlegger van de logotherapie (1929), een belangrijke school binnen de existentiële
psychotherapie.
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heelwording. Deze visie is terug te zien in Echte woorden (Jorna 2008), waarin Jorna drie existentiële thema’s en het vermogen tot heelwording en het ontwikkelen van de eigen authenticiteit bespreekt (zie §4.1.4). Niet alle spiritueel georiënteerde HGB’ers zien lijden en heelwording
echter als noodzakelijk met elkaar verbonden. Hoogeveen erkent het louterend effect dat van
lijden uit kan gaan, maar zegt dit tegelijkertijd met schroom. Ze benadrukt dat groei vaak niet
opweegt tegen het lijden of de oorzaak van het lijden (Jorna 1992, 338). Het doet daarom geen
recht aan het lijden om het gelijk met de mogelijkheid tot groei in verband te brengen76.
Van IJssel benadrukt dat spiritueel humanistische ontwikkeling niet enkel in het teken staat
van vervulling, heelheid en bezieling. Het betekent ook het bewust aangaan van existentiële
vragen, waaronder conflict, frustratie en het besef van de eigen ontoereikendheid. De afwezigheid van een innerlijke zekerheid of heelheid kan aanzet geven tot spirituele ontwikkeling. Deze
ontwikkeling blijft dan verbonden met het verlangen naar verdieping, waarheid of liefde. Kwee
benadrukt dat dit een moeizaam proces is. Uiteindelijk is deze weg erop gericht uit te kunnen
stijgen boven tegenstrijdigheden en tot een verzoening met het bestaan te komen (Van IJssel
2007, 200).

4.2.3 De lijn van methodiek en narrativiteit
Mooren (2008) beschouwt de humanistische levensbeschouwing en wetenschappelijke doordenking daarvan als het primair referentiekader van de HGB’er. Daarnaast wordt HGV gekleurd door
de vijf doelstellingen van HGV die hij formuleert (zie §2.3.4). In het werk van Mooren zijn twee
mensbeelden te onderscheiden, gebaseerd op de twee methodieken (zie §2.3.3) die hij heeft
ontwikkeld77. In dit hoofdstuk wordt niet verder ingegaan op de theorie van Baumeister. Ondanks
de waarde van deze theorie en de praktische toepasbaarheid, verschilt dit werk sterk van de
besproken benaderingen. Het werk van Van Deurzen leent zich beter voor de verbinding met de
systemische en contextuele benadering en de lijn van grondhouding en spiritualiteit en zal hier
worden uitgelicht.

Het mensbeeld op basis van de existentiële psychotherapie van Van Deurzen
Het werk van Van Deurzen wordt gerekend tot de Britse school van existentiële analyse78.
Relationaliteit en het gegeven dat men met anderen in de wereld is, gelden in haar werk als
fundamentele uitgangspunten. Belangrijke doelstellingen van de existentiële benadering zijn
het ondersetunen van de cliënt om het leven vorm te geven op basis wat voor hemzelf belang-

76 Hoogeveen licht het toe met het volgende voorbeeld: ‘Het is onomstotelijk waar dat lijden groei kan geven, maar
het is niet zo dat het opweegt tegen het lijden waar het uit voortkomt: als iemand zijn enig kind verliest, dan groeit hij
misschien wel door het lijden maar als die iemand zou kunnen kiezen tussen die groei ongedaan maken of zijn kind terug,
dan zal hij altijd voor het laatste kiezen. Het weegt er dus niet tegenop, het is geen troost (Jorna 1992, 338).’
77 Mooren gaat bij beide methodieken niet in op de vraag in welke opzichten deze methodieken – gebaseerd op het
werk van Baumeister en Van Deurzen – zich lenen voor het HGB en in welke opzichten dit minder het geval is.
78 De existentiële psychotherapie van Van Deurzen is net als het werk van Hellinger, Nagy en Van Praag beïnvloed door
de existentiële fenomenologie.
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rijk is en hem te helpen met het eigen leven in het reine te komen. Hierbij wordt tegelijkertijd
een wezenlijk verschil zichtbaar ten opzichte van Hellinger. De existentiële psychotherapie gaat
namelijk uit van leegte en angst als een onderliggende basis van het bestaan. Wanneer deze
zich openbaren is dat dus niet, zoals bij Hellinger, een uiting van een vervreemding ten opzichte
van onze relationele context, maar een confrontatie met de aard van het leven zelf. In het werk
van Jorna (2008) worden ook ervaringen van leegte, eenzaamheid en angst besproken. Jorna
behandelt deze ervaringen met name als mogelijke geleiders naar een meer authentieke levenshouding.

Verantwoordelijkheid en oriëntatie
Een overeenkomst met Hellinger en Nagy bestaat erin dat Van Deurzen nagaat waar de aandacht
van de cliënt op dit moment naartoe gaat (2002, 10). De therapie gaat uit van een overeenkomstige doelstelling, namelijk dat de cliënt verantwoordelijkheid neemt voor het eigen leven. Van
Deurzen neemt aan dat de cliënt dit in feite op een of andere manier al doet, zij het dat dit niet
de manier is die voor hem bevredigend is. Vanuit het werk van Hellinger zou dit ingevuld kunnen
worden als een loyaliteit of verstrikking, die de levensenergie van de cliënt vergt, maar die
onvoldoende past bij hoe hij zelf zijn leven zou willen leiden. Van Deurzen ondersteunt cliënten
vervolgens om zich opnieuw te oriënteren in een richting die voor hen meer passend is (ibidem).
Hierbij houdt de therapeut oog voor de omstandigheden van de cliënt (ibid., 13), hetgeen ook
door Hellinger benoemd wordt als een wezenlijke voorwaarde om iemand gepaste hulp te
bieden (zie §3.3.6).

Vier dimensies van de werkelijkheid
De existentiële psychotherapie is met name gericht op inzicht. Op een dialectische manier
worden de verschillende aannames van de cliënt over het leven onderzocht. In hoofdstuk twee
werden de vier dimensies besproken die Van Deurzen onderscheidt: de fysieke wereld, de
sociale wereld, de persoonlijke wereld en de spirituele wereld. De laatste twee hebben een
vergelijkbare invulling als het persoonlijke en bovenpersoonlijke bij Jorna en Hoogeveen. Het
tussenpersoonlijke komt bij Van Deurzen echter minder aan bod.

Relaties vanuit een individueel perspectief
Ondanks het belang en de fundamentele positie die Van Deurzen toekent aan relationaliteit, blijft
in haar benadering (zoals ter sprake kwam in §2.3.3) het individuele perspectief centraal staan.
Binnen de casuïstiek in De moed om te zien (Mooren 2010), waarin de methodiek van existentiële communicatie besproken wordt, valt echter op dat in veel van de casusbeschrijvingen met
de relationele context van de cliënt gewerkt wordt. HGB’er Patrick Vlug (2010) vraagt zijn cliënt
een bijvoorbeeld een aantal keer of hij zich de ervaringen van degenen die getroffen zijn door zijn
misdrijf, kan inleven. Hij werkt vanuit de notie van verantwoordelijkheid die Van Deurzen onder-
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SCHEMA VI: DIMENSIES VAN DE MENSELIJKE ERVARING MET AANVULLING VANUIT DE SYSTEMISCHE BEHANDERING
Dimensies

Fundamentele strevingen
(Basic purpose)

Ultimate concern

Realistisch (concreet)
doel

Fysieke wereld
(lichaam)

Gezondheid
Kracht
Geluk
Leven

Ziekte
Zwakheid
Ellende (Misery)
Dood

Overleven
Doeltreffendheid (Efficacy)
Welstand (Comfort)
Veiligheid

Persoonlijke
wereld
(zelf)

Integriteit
Vrijheid
Authenticiteit
Zekerheid
Onafhankelijkheid

Desintegratie
Versmelting (Dissolution)
Inauthenticiteit
Verwarring
Egocentrisme

Individualiteit
Autonomie
Eigenheid (Specialness)
Identiteit
Zelfstandigheid

Sociale wereld:
bezien vanuit
het zelf
(ego)

Succes
Macht
Verbondenheid (Belonging)
Liefde

Mislukking
Onmacht
Isolement
Veroordeling/afwijzing
(Condemnation)

Erkenning
Invloed
Verwantschap
Respect

Opgenomen zijn/nabijheid
Geven
Ontvangen
Loyaliteit

Uitgesloten zijn/vervreemding
Verplicht zijn
Tekort komen
Zich te groot maken

Autonomie in verbondenheid
Gepast geven en nemen@
Gepast geven en nemen
De eigen plek innemen

Systemische/
contextuele
dimensie
(relationeel)

Iedereen hoort erbij
Gepast geven en nemen

Uitsluiting van een naaste
Uitbuiting

Systemisch evenwicht

Onduidelijkheid in de
relationele verhoudingen

Erkenning van de uitgeslotene
Gepast geven en nemen en
erkenning voor wat gegeven is
Rust en evenwicht in de
relationele verhoudingen

Spirituele
wereld
(ziel)

Waarheid
Perfectie
Wijsheid
Het goede

Onwaarheid
Imperfectie
Absurditeit
Het kwade

Inzicht (Understanding)
Deugdzaamheid (Virtue)
Betekenis
Verantwoordelijkheid

De systemische/contextuele dimensie en het trio ‘binding als onschuld’, ‘uitsluiting als schuld’ en ‘autonomie in verbondenheid’ zijn toegevoegd vanuit de systemische benadering van Hellinger en de cpntextuele theorie van Nagy.
Gepast geven en nemen zijn passend binnen de relatie en afgestemd op de ander. Zo geeft een kind op zijn ouders op
gepaste wijze: hij kan als kind nooit evenveel teruggeven als hij van zijn ouders ontvangen heeft. In andere relaties duidt het
op een evenwicht in geven en ontvangen.

@
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scheidt als onderdeel van de spirituele dimensie (ibid., 149). Vanuit de systemische en contextuele benadering zouden in deze casus nog verschillende andere perspectieven en handelingsmogelijkheden genoemd kunnen worden om te werken met de relationele context79.
De relatie tussen de cliënt en de therapeut wordt in het werk van Van Deurzen niet ingezet
en ervaren als een bron van wederkerigheid, heling of juist – zoals in de klassieke therapie – van
(tegen)overdracht. Wel wordt het ‘verhouden tot’ onderzocht tot er een oriëntatie is gevonden
die past bij de cliënt en die realistisch is, bijvoorbeeld in het erkennen van de eigen kwetsbaarheid of onmacht. Mooren kent echter een belangrijke waarde toe aan de relatie tussen cliënt en
begeleider in het HGB en benoemt dit als onderdeel van zijn methodiek van existentiële communicatie. Hij sluit zich aan bij de opvatting van ontmoeting van May:
‘(...) in the therapeutic hour a total relationship is going on between two people (...)’: een relatie
van intense betrokkenheid, waarbij de gesprekspartners het zijn van de ander ervaren. Niet de
kennis over de ander, maar de onmiddellijke ervaring van de ander als levende persoon is waar het
in het contact om gaat (Mooren 2010, 160).

4.2.4 De systemische en contextuele benadering
Het mensbeeld van de systemische en contextuele benadering
De systemische en contextuele benadering gaan uit van een holistisch mensbeeld. Autonomie
en verbondenheid zijn in deze benaderingen met elkaar verbonden en versterken elkaar. In de
systemische en contextuele benadering staat van de besproken benaderingen de mens het
meest nadrukkelijk centraal als relationeel wezen. De relationele dimensie vormt binnen de benadering het uitgangspunt voor begeleiding, hetgeen binnen de verschillende benaderingen van het
humanistisch raadswerk niet het geval is. Andersom hebben in het HGB de begeleidingsrelatie
en de verbondenheid in deze relatie een belangrijke rol.
In de benadering van Hellinger maakt de mens deel uit van collectieven, waarbij de
kosmos en de mensheid als meest omvattend worden opgevat. Het transcendente geweten
verwijst naar deze meta-collectieven. Daarna volgen er steeds kleinere collectieven die de mens
omringen. Binnen deze collectieven heeft het familiesysteem de meeste invloed op de mens.
De relatie van het individu en het familiesysteem staat ook bij Nagy centraal. Nagy besteedt
in tegenstelling tot Hellinger geen aandacht aan transcendentie en grotere collectieven waar
de mens deel van uitmaakt. Hellinger besteedt in zijn werk ook meer aandacht aan collectieve
gebeurtenissen, zoals oorlog, die invloed kunnen hebben op het familiesysteem. In de contextuele theorie worden dergelijke gebeurtenissen en hun invloed op het systeem waargenomen,
maar de benadering is er minder op bedacht deze te herkennen dat de systemische benadering.

79 Een handelingsmogelijkheid die in de casus bijvoorbeeld niet genoemd wordt is het aanspreken van hulpbronnen,
zoals de relatie van de cliënt met zijn kinderen of de toekomst van zijn kinderen. Deze hulpbron kan de motivatie sterken
om de eigen misdaad onder ogen te zien. Daarnaast zou kunnen worden nagegaan of de cliënt in het verleden destructief
recht heeft verworven, waardoor hij nu geneigd is zijn eigen gedrag te vergoeilijken.

De systemische benadering: een brugfunctie voor HGB? | 93

In beide benaderingen wordt geen aandacht besteed aan machtsverhoudingen en waarden die
vanuit de samenleving invloed hebben op het familiesysteem.

Lijden versus vervulling
Lijden kan in de systemische en contextuele benadering verschillende oorzaken hebben. Ten
eerste kan lijden ontstaan doordat iemand tekort is gedaan en zich door belangrijke anderen niet
erkend voelt. In dat geval helpt het om naar het perspectief van de andere partij te kijken en na
te gaan waardoor de relatie beperkt werd. Hellinger noemt in dit verband verstrikkingen waar de
aandacht van bijvoorbeeld een partner of ouder naartoe gaat, ten koste van huidige relaties. Nagy
noemt hoe een onevenwichtige balans van geven en nemen van eerdere relaties (en generaties)
doorwerkt op de huidige relationele balans. Een tweede vorm van lijden wordt veroorzaakt door
verstrikking met iemand uit het familiesysteem, waarbij het lot van deze persoon geheel of ten
dele herhaald wordt. Iemand beperkt zich hierdoor vaak in zijn eigen leven en komt er niet aan
toe zichzelf te ontplooien, omdat hij iets van een ander op zich neemt. De derde vorm van lijden
is het lot. Dit lot kan de verstrikking zijn die iemand overneemt, maar ook een handicap, ziekte
of iets wat hem overkomt of wordt aangedaan. Het lot heeft altijd aspecten die gegeven zijn en
niet veranderd kunnen worden. Tegenover deze aspecten kan de mens zich enkel verhouden.
Ten aanzien van het eigen lot of dat van anderen is vaak een houding van deemoed het meest
gepast. Ten vierde is er het lijden doordat men geen verbinding ervaart met het eigen familiesysteem, met name met de eigen ouders.

Autonomie en verbondenheid
Kenmerkend voor zowel Hellinger als Nagy is het streven om autonomie en verbondenheid
met elkaar te verbinden. Zowel bij Hellinger als Nagy wordt ernaar gestreefd de loyaliteit met
familie en met name met de ouders – als dit mogelijk is – in tact te houden. Met jezelf in het
reine komen heeft volgens Hellinger een belangrijke relationele component. Volgens hem (2002,
91) geeft het een mens een diep gevoel van vervulling wanneer hij zijn beide ouders in zijn hart
neemt. Wanneer iemand deze verbinding niet ervaart, is hij volgens Hellinger afgesneden van
een belangrijke levenskracht. Hellinger (2002, 92) vervolgt dat iemand volledig in harmonie is, als
hij zijn hele familiesysteem in zijn hart kan opnemen (vgl. helende beweging). Dit betekent dat
niemand wordt uitgesloten en dat onrecht een plek heeft gekregen. Het is in deze in vergelijkbaar met het resultaat van een opstelling, waarin doorgaans ook getracht wordt in het innerlijk
beeld van de cliënt de uitsluiting (en de verstrikking die daaraan verbonden is) op te heffen.
Mogelijk is wat Hellinger hier zegt op te vatten als een ideaalbeeld, zoals Nagy ernaar streeft de
roulerende rekeningen op te heffen. Nagy noemt als een doelstelling van zijn therapie het herstel
van wederkerigheid en vertrouwen binnen de relaties van de cliënt80.

80 Wanneer familieleden niet daadwerkelijk aanwezig (kunnen) zijn, geldt hier net als bij Hellinger dat er gewerkt kan
worden met het innerlijk beeld dat de cliënt heeft van zijn relaties.
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Wat betreft het herstel van verbindingen hanteert Nagy een genuanceerdere visie dan Hellinger.
Bij de bespreking van exoneratie81 benoemt hij nadrukkelijk dat het leed van het slachtoffer eerst
voldoende ernstig moet zijn genomen. Het is geenszins de bedoeling dat iemand hierbij over
zijn lijden heen stapt en het onrecht herhaald wordt, met het doel om verbinding tot stand te
brengen. Nagy noemt ook de mogelijkheid van een moratorium, waarbij het werken aan exoneratie tijdelijk wordt opgeschort tot iemand er aan toe is. Ook kan het slachtoffer op basis van wat
hem is overkomen ervoor kiezen om af te zien van exoneratie. Hellinger gaat hier niet op in en
zijns visie over het belang van verbinding blijft in dit verband daarom te oppervlakkig om op een
verantwoorde manier bij te dragen aan het herstel van de relatie.
Autonomie als humanistische waarde kan in het HGB de begeleider alert houden dat het
individuele perspectief niet wordt opgeofferd ten behoeve van verbinding. Feministische kritiek
waarschuwt ervoor dat verbinding tot stand kan komen vanuit de druk die nog uitgaat van de
bestaande verhoudingen. Het blijft in deze begeleiding belangrijk om alert te zijn en zich de
vraag te stellen wat het meeste recht doet aan de cliënt, zonder daarmee de regie echter over te
nemen.

4.2.5 Schematisch overzicht: existentiële communicatie en de systemische
dimensie
De existentiële communicatie als model van begeleiding, zoals Mooren het baseert op Van
Deurzen, heeft raakvlakken met de lijn van grondhouding en spiritualiteit in de aandacht die
wordt besteed aan spiritualiteit en verbondenheid. Ook staan in deze benadering het streven
naar authenticiteit en integriteit centraal, die in de benadering van Jorna als belangrijke waarden
gelden. Zoals genoemd heeft de methodiek van existentiële communicatie kent net als het werk
van Hellinger, Nagy en ook Van Praag een basis in de existentiële. Er wordt in deze benadering
een groot belang toegekend aan relaties en hoe het individu zich daartoe verhoudt, maar deze
blijven belicht vanuit een individueel perspectief.
Gezien de overeenkomsten met de methodiek op basis van Van Deurzen met de verschillende andere benaderingen die zijn behandeld, wordt deze hier als uitgangspunt genomen om
de verschillende benaderingen samen te brengen in een schematisch overzicht. In dit onderzoek
is ‘de systemische/contextuele dimensie’ als een extra dimensie toegevoegd aan het model
van Van Deurzen (zie de volgende pagina). In deze dimensie zijn de drie primaire behoeften die
gelden in relaties geformuleerd vanuit het systemisch geweten. De persoonlijke dimensie is
daarnaast aangevuld met de drie primaire behoeften vanuit het perspectief van het persoonlijk
geweten. Met de toevoegingen wordt het mogelijk vanuit het model van de existentiële benadering van Van Deurzen ook relationele dynamieken te duiden. De toevoegingen die hier zijn
aangebracht zijn op te vatten als strevingen, ultimate concerns en realistische strevingen vanuit

81 Exoneratie komt ter sprake onder ‘Therapeutische houdingen’ bij de bespreking van het werk van Nagy. De
schuingedrukte woorden uit het werk van Nagy, Hellinger en Buber zijn daarnaast opgenomen in het glossarium in bijlage
1.
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de persoon zelf. Het gaat niet om strevingen of doelen die iemand worden opgelegd82. Vanuit
de fundamentele strevingen of concerns kan wel gepobeerd worden naar een realistisch doel
toe te werken. Hierbij kunnen de vier therapeutische houdingen die Nagy onderscheidt, worden
ingezet: erkenning geven, hulpbronnen aanspreken, veelzijdig gerichte partijdigheid en exoneratie. Bij de toevoegingen is een grijze achtergrond geplaatst.

4.2.6 Drie existentiële thema’s uitgelicht
Jorna beschrijft in Echte woorden (2008) een drietal existentiële emoties en de wijze waarop
deze kunnen worden ontsloten. Bij de bespreking van deze emoties komen nog een aantal
aspecten naar voren komen waarin HGB en de systemische en contextuele benadering elkaar
kunnen aanvullen. Er is geen reden genoemd waarom het deze drie emoties betreft. Angst
kan – hoewel het een geen morele emotie is zoals schaamte en schuld – bijvoorbeeld ook een
existentieel karakter hebben en een existentieel proces in gang zetten (vgl. Calsius 2012). Met
de drie besproken emoties zijn volgens Jorna ook handvatten gegeven om met andere existentiële emoties te werken. Met zijn beschrijvingen wordt duidelijk hoe een spiritueel begeleider
het mogelijke proces waartoe ze kunnen aanzetten, kan begeleiden. Volgens Jorna is er wanneer
sprake is van existentiële emoties maar één weg om met deze emoties te ‘verstaan’. Dit is
de weg door de emoties heen, die uiteindelijk tot meer authenticiteit leidt en het vermogen
vergroot met anderen een authentiek contact aan te gaan (een ontmoeting). Buber beschrijft de
relatie tussen authenticiteit en het erkennen van schuld in zijn tekst Schuld en schuldgevoelens
(1983). Verderop in dit hoofdstuk wordt nog ingegaan op de houding van veeleisende uniciteit en
veeleisende begeleiding die onder andere bij Jorna te zien is (zie §4.2.1).

Schaamte
Jorna staat in zijn werk nadrukkelijk stil bij schaamte en de schroom die de omgang met
schaamte vraagt van de begeleider. Volgens hem voorkomt existentiële schaamte dat iemand
als authentiek te voorschijn kan komen (Jorna 2008, 119). Tegelijkertijd duidt schaamte precies
aan waar de moeilijkheid voor iemand zit en vormt daarmee ook een ‘poort’ om de eigen,
authentieke werkelijkheid te ontsluiten. Een begeleider moet volgens Jorna in de omgang met
schaamte heel zorgvuldig te werk gaan, omdat het mogelijk is dat de cliënt anders voorbij gaat
aan de eigen grenzen, met het gevolg dat iemand zich kan afsluiten in het contact.
Schaamte is een complexe emotie, en het voert buiten het bestek van deze scriptie om
haar volledig recht te doen. Toch wordt hier getracht om ook weer te geven wat de systemische
betekenis kan zijn van schaamte. In het werk van Hellinger wordt schaamte niet genoemd. Wel
komen hier verhulling en familiegeheimen naar voren. Dit betekent dat pijnlijke gebeurtenissen

82 Er wordt hier dus nadrukkelijk niet uitgegaan van een orde die wordt opgelegd. Als uitgangspunt geldt wat voor een
persoon zelf (en voor andere betrokkenen) aanvoelt als een faire balans in de relationele verhoudingen. Op persoonlijk
niveau wordt als realistisch doel het innemen van de eigen plek genoemd. Het begrip orde wordt hier dus begrepen vanuit
een relationeel evenwicht en gebaseerd op wat voor de cliënt en betrokken juist aanvoelt.
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– zoals een miskraam of een buitenechtelijke zwangerschap – onbesproken zijn gebleven en
ontkend worden. Binnen het systeem leidt dit tot extra verwarring en het vraagt zorgvuldigheid
om de gebeurtenis en de bijbehorende emoties dan aan het licht te brengen83. Vanuit systemisch perspectief is het een belangrijk gegeven dat van emoties als schaamte ook een bindende
werking uit kan gaan – zoals het verdriet dat Sandra van haar oma meedroeg ook een bindende
kracht had. Het is in zo’n geval van belang dat er erkenning voor in de plaats komt, waarmee
daarna de verbinding wordt bekrachtigd.
Natasja Rietveld, die onderzoek deed naar schuld en schaamte onder veteranen, schrijft
dat onderzoek er nog niet in geslaagd is zelfbewuste emoties als schuld, schaamte en trots
op basis van herkenbare gezichtsexpressies te onderscheiden, zoals dit bij basisemoties (zoals
angst, boosheid, pijn en verdriet) wel mogelijk is (2013, 20). Schaamte kan zowel aansporen tot
het herstel van een relatie, maar ook schade toebrengen in relaties wanneer er juist gereageerd
wordt met ontwijkend gedrag (ibid., 23).
Doordat schaamte niet altijd duidelijk waarneembaar is, is het in de begeleiding volgens
Jorna belangrijk om er bedacht op te zijn. Wie schaamte over het hoofd ziet, loopt kans om de
grenzen van de cliënt niet in acht te nemen, waardoor deze zich mogelijk zal afsluiten. In het
vervolg van het contact zal de cliënt zich dan mogelijk niet meer kwetsbaar opstellen. ‘De moed
hebben tot zichzelf’ gaat volgens Jorna altijd gepaard met existentiële schaamte, omdat het het
gevoel aanspreekt ‘er niet te mogen zijn’ (Jorna 2008, 119). Aandacht voor mogelijke signalen
van schaamte zijn ook in het systemisch en contextueel werk relevant. Anders kan er (net als bij
dissociatie, zie §3.1.2) aan de gevoelens van de cliënt voorbij worden gegaan.

Schuld
Zowel Jorna, Hellinger als Nagy zijn in hun opvatting van schuld geïnspireerd door Buber, die het
opvat als een gegeven dat (afhankelijk van de aard van het schuldfeit) een diepgaande betekenis
heeft voor de existentie en de relationaliteit. Het wordt hier onderscheiden van schuldgevoelens,
die meestal niet existentieel of relationeel van aard zijn84.
Primair staat de schuldervaring van een mens in verband met de ervaring ‘niet te voldoen’. Deze
schuld die weliswaar naar ‘mij’ verwijst, is niettemin gerelateerd aan de ander en aan het leven
zelf, aan wie of waaraan ‘ik’ iets verplicht ben (Jorna 2008, 159).

83 Soms komen er tijdens een familieopstellingen ‘feiten’ aan het ligt, zoals bijvoorbeeld een buitenechtelijk kind of
een uitsluiting in een eerdere generatie. Bij opstellingen geldt dat wanneer deze gegevens niet bekend waren of niet
bevestigd kunnen worden, ze niet gelijk voor ‘waar’ aangenomen moeten worden. Het verdient dan de voorkeur het als
een mogelijkheid te zien.
84 De schuld(gevoelens) die het individu ervaart vanuit zijn persoonlijk geweten en die de behoefte bewaken om bij de
groep te horen, worden hier opgevat als niet relationeel of existentieel van aard. Ze kunnen dat echter wel zijn, wanneer ze
voor het individu tot een existentieel conflict leiden.
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Jorna bespreekt in Echte woorden (2008) verschillende opvattingen van schuld en kiest voor
een relationele opvatting op basis van Buber. Jorna onderscheidt zich van Hoogeveen, die met
name negatief is over schuld. Hoogeveen vat het op als een constructie (in tegenstelling tot een
gevoel) en vaak als verhulling van iets anders (ibid., 150). Jorna stelt voor: ‘Wat ik geschonden
heb, wil ik helen (ibid., 136)’. In navolging van Buber spreekt Jorna van schuld als een schending
van de zijnsorde85 (ibid., 147). Een schuldervaring of schuldsituatie raakt volgens hem aan de
existentie. Jorna distantieert zich zowel de ‘schuldaanpratende pastor’ als van de therapeut die
schuld ‘weg analyseert’. Beide benaderingen richten zich volgens hem niet op de werkelijke
schuld, waar men zich in relatie en in diepte toe verhoudt (ibid., 137). Hij maakt onderscheid
tussen drie aspecten die aan schuld zijn te onderscheiden.
Schuld is dus hoe dan ook relatieschuld. Binnen dit algemene kenmerk zou ik schuld willen
uitsplitsen, om schuldfeit, schuldgevoel en schuldbesef te onderscheiden. Elk van deze drie
vertrekpunten van schuld vraagt als het ware om een eigen verwerking: een schuldfeit vraagt van
de betrokkene, wil hij überhaupt verder komen, primair om erkenning van de schuld en herstel van
(de) relatie. Bij een schuldgevoel is het van belang het onderliggende verlangen om de innerlijke
houding kloppend te maken tegenover die ander te onderkennen en te honoreren. Schuldbesef
betreft niet zozeer een concreet feit of gevoel, maar veeleer de herinnering aan het tot dusver
geleefde leven dat tekortschoot in menselijkheid, in werkelijke communicatie en bovenal in een
‘tekort’ aan daden die overeenstemmen met de eigen bestemming (Jorna 2008, 159).

Net als ook bij schaamte en eenzaamheid is volgens Jorna de enige weg door schuld heen.
Schuld heeft behalve een persoonsgebonden een persoonsoverstijgende dimensie, waardoor
mensen dichter bij elkaar kunnen komen (ibid., 138). Na het besef van het schuldfeit staat
iemand voor de taak zich er innerlijk en relationeel toe te verhouden het ‘op te nemen in de
dynamiek van het gaande leven (ibidem).’ Jorna noemt hier als voorbeeld dat mensen hun ervaringen van schuld kunnen delen en daarin gemeenschappelijkheid kunnen ervaren, maar hij blijft
vaag over het constructieve vervolg dat iemand aan een schuldfeit kan geven. Wat houdt het in
om schuld ‘op te nemen in de dynamiek van het leven’, zoals Jorna het uitdrukt? De systemische en contextuele benadering geven in dit opzicht duidelijke suggesties hoe schuld relationeel
opgepakt kan worden, bijvoorbeeld door richting derden iets goeds te doen. Deze benaderingen
laten zien dat door erkenning te geven van wat iemand zelf geleden heeft, ruimte kan ontstaan
om eigen schuld onder ogen te zien en hoe verschillende perspectieven kunnen worden aangenomen ten opzichte van wat gebeurd is.

85

In de begrippenlijst staat een definitie van dit begrip.
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Eenzaamheid
Om uit te drukken hoe eenzaamheid tot authenticiteit leidt, haalt Jorna de psycholoog Carl
Moustakas aan:
Om jezelf in alle opzichten te leren kennen en tot de diepste waarheid omtrent jezelf te en de
anderen door te dringen, is het noodzakelijk je in jezelf terug te trekken, je zonder enige reserve
over te geven aan een proces van onderzoek en meditatie, jezelf openbreken (ibid., 194).

Het is opvallend dat Jorna in zijn opvatting van eenzaamheid en het omgaan daarmee kiest voor
deze zeer individuele benadering, waarin verbondenheid met anderen niet is terug te zien. De
omgang met eenzaamheid die hij voorstelt is daarmee tegengesteld aan de omgang met schuld,
die er met name op gericht is de relatie te helen.
In hoofdstuk twee (§2.3.2) werd in navolging van Jacobs opgemerkt dat Jorna spiritualiteit
met name opvat als een proces van een enkel individu, een opvatting die terugkomt in zijn notie
van existentiële eenzaamheid. Jorna noemt weliswaar de helende werking van de ontmoeting,
maar spiritualiteit is tegelijkertijd een fundamenteel eigen proces. Dit sluit aan bij de opvatting
van Buber dat de mens zijn eigen weg te gaan heeft. Het mens worden in ontmoeting dat Buber
ook beschrijft is hier bij Jorna echter niet terug te zien. Dat is opvallend, omdat Jorna Bubers
opvatting van ontmoeting ook vaak aanhaalt.
In het werk van Nagy vormt het individu zichzelf nadrukkelijk in dialoog met anderen. Dit
begint met zelfafbakening86, waarbij men zich als individu definieert en zichzelf begrenst ten
opzichte van het niet-zelf waarmee men in relatie is. Wanneer een persoon erkenning (krediet)
verwerft op basis van relationele integriteit, in plaats van te handelen vanuit macht of eigendunk,
is er sprake van zelfvalidatie (Böszörményi-Nagy & Krasner 1994, 481). Beide dragen bij het
verwerven van autonomie en authenticiteit, een proces dat bij Nagy dus nadrukkelijk plaatsvindt
in relatie met anderen. De systemische en contextuele benadering bieden hierin daarom nieuwe
ingangen om een individu te begeleiden in zijn ontwikkeling naar authenticiteit, maar ook in de
omgang met eenzaamheid. In bijvoorbeeld het werkveld van de psychiatrie – waar mensen veel
te maken hebben met eenzaamheid – zou het zeer waardevol kunnen zijn juist op basis van een
verbindende benadering bij eenzaamheid te kunnen ondersteunen. Hierbij kan gedacht worden
aan het aanspreken van hulpbronnen, zoals het nagaan van de eigen betekenis voor anderen,
wat in relaties goed gaat en erkenning (zie ook §2.2.6 voor voorbeelden uit het contextueel
pastoraat).

4.3 De grondhouding van de begeleider
In de komende paragrafen wordt ingegaan op de houding van waaruit in het HGB gewerkt wordt.
Achtereenvolgens worden volgende thema’s besproken: het belang van de grondhouding, de

86 De schuingedrukte woorden uit de benadering van Nagy, Hellinger en Buber zijn opgenomen in het glossarium in
bijlage 1.
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verschillende manieren waarop deze wordt ingevuld, de kwetsbaarheid en menselijkheid van
de begeleider, lichamelijkheid, veeleisende uniciteit versus veeleisende begeleiding, ruimte om
fouten te maken en tenslotte werken met de verbeelding.

4.3.1 Het belang van de grondhouding
Fred van Iersel, hoogleraar praktische theologie en voormalig geestelijk verzorger bij de krijgsmacht, verwijt de geestelijke verzorging in de zorg een te eenzijdige zelfreflectie. Deze zelfreflectie wordt volgens hem – in relatie tot (geloofs)identiteit, ambt en professie – vooral betrokken
op de persoon van de beroepsbeoefenenaar en veel te weinig op cliëntsystemen. ‘Steeds maar
weer vragen geestelijk verzorgers zich af wie ze zelf zijn, in plaats van waar ze hun werk doen,
wie hun cliënten zijn, en wat de context en de cliënten nodig hebben (Van Iersel 2014).’ Door
de aandacht voor de ontwikkeling van eigen vaardigheden en competenties blijven volgens Van
Iersel het analytisch vermogen, beleidsmatig inzicht en kennis van taalspelen – waaronder kennis
van managementtaal – te veel achter (ibidem).
Uit de kritiek van Van Iersel is op te maken dat een eenzijdige gerichtheid op de eigen
persoonlijke competentie niet voldoende is in het raadswerk en dat in toenemende mate andere
kwaliteiten gevraagd worden. In het werk van Jorna en Hoogeveen staat de grondhouding
centraal als een van de belangrijkste aspecten van het raadswerk. Een probleem kan ontstaan
wanneer de grondhouding te eenzijdig verdedigd wordt en gezien wordt als belangrijker dan
andere aspecten van het raadswerk. Het belang van de grondhouding en het de persoonsvorming van de HGB’er wordt echter niet in twijfel getrokken. Onderzoek van Riemslagh laat zien
dat er onderscheid gemaakt kan worden tussen een open en een verdedigende houding van
geestelijk verzorgers. ‘Open naar gesprekspartners, kunnen pastores al hun professionaliteit, al
hun kennis en kunde inzetten. Geraken ze in een verdedigende houding, dan vertonen zij ethisch
incorrect gedrag (Riemslagh 2012, 9).’ Dit leidt ertoe dat pastores – soms onbewust – sturen
en achteraf de loop voor het gesprek aan de cliënt wijten (ibidem). De (grond)houding en de
persoonsontwikkeling zijn in het werk dus essentieel, maar zeker in deze tijd niet voldoende voor
de uitoefening van het HGB.

4.3.2 Posities ten aanzien van de grondhouding
Binnen de besproken benaderingen zijn verschillende posities te onderscheiden wat betreft
de grondhouding van de begeleider. Over het algemeen worden de houding en de persoonsontwikkeling als zeer belangrijk gezien. Volgens Nagy is de persoonlijke ontwikkeling van de
therapeut zijn belangrijkste instrument (Böszörményi-Nagy & Spark 1973). Het bepaalt voor de
therapeut bijvoorbeeld de zuiverheid van de eigen waarneming wanneer hij werkt met veelzijdig
gerichte partijdigheid. Hierbij kan het zich voordoen dat de therapeut wisselt tussen verschillende
perspectieven, maar binnen zo’n perspectief kan hij zich identificeren met degene wier perspectief hij inneemt. Volgens Nauta is ‘echt helpen pas mogelijk vanuit een besef van het eigen
tekort (Meulink-Korf & Van Rhijn 2002, 163).’ Toch is dat volgens Meulink-Korf en Van Rhijn op
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momenten zwaar, bijvoorbeeld in situaties dat een begeleider zelf in even moeilijke dilemma’s is
verwikkeld als zijn gesprekspartner (ibidem).
Binnen het HGB wordt binnen de lijn van grondhouding en spiritualiteit de meeste aandacht
besteed aan de grondhouding en persoonsontwikkeling van de HGB’er. Jorna noemt het belang
de cliënt te ondersteunen in het omgaan met pijnlijke emoties. De HGB’er fungeert daarbij als
vroedvrouw, die de cliënt een ‘zijnssfeer’ biedt en daarmee ‘de cliënt de mogelijkheid biedt
zijn pijn, angst, verdriet of woede te beleven en daarin aanwezig te zijn (Jorna 2008, 241).’
Hoogeveen beschrijft de grondhouding van de HGB’er als het hart van het geestelijk werk. Ze
typeert de basishouding van de HGB’er aan de hand van Rogers criteria:
- echtheid en doorzichtigheid, waarin ik mijn ware gevoelens bloot geef,
- de ander warmte te geven, te aanvaarden en te waarderen als een zelfstandig individu,
- een invoelend vermogen om zijn wereld en hemzelf te zien zoals hij die wereld en zichzelf ziet...
(Hoogeveen 1991, 30)

Tegenwoordig wordt de grondhouding in HGB volgens Van IJssel vaak verwoord in termen van
presentie87. Het gaat er hierbij met name om dat de raadspersoon er ís, niet zozeer om wat hij
doet (Van IJssel 2007, 237). Leget beschrijft met zijn begrip innerlijke ruimte hoe openheid en
persoonsvorming aan elkaar gerelateerd zijn. Vanuit de autobiografische competentie van de
GB’er wordt het mogelijk om zich van het eigen levensverhaal bewust te zijn en vanuit zelfreflectie een meta-positie in te nemen (Steijger 2012, 4). Zonder dat iemand zichzelf en zijn eigen
verhaal kent is een dergelijke meta-positie niet mogelijk.
Hieruit kan worden afgeleid dat deze zelfkennis ook voor de fenomenologische houding
binnen de systemische benadering van belang is.Hellinger spreekt in dit verband van waarneming vanuit het lege midden. Hij beschrijft de fenomenologische houding als een houding van
niet-weten, waar moed voor nodig is (2001b, 2). In hoeverre iemand een dergelijke meta-positie
kan innemen, is bepalend voor iemands congruentie (Steijger 2012).
Volgens geestelijk verzorger Beate Giebner kan het zien van de ander als ‘heel mens’ en het
zien van de ander in zijn beweging naar heelheid , zelf ook heelmakend werken: ‘Ware heelmaking komt tot uiting in de geest van de heler (Van IJssel 2007, 246).’ Dit sluit aan bij de visie van
Buber:
Voor Buber is relationeel bestaan niet gebaseerd op een soort karaktereigenschap van medemenselijkheid of iets dergelijks, maar op ontmoeting. Door me in de verhouding, de dialoog, te
begeven, schenk ik vertrouwen, in de hoop, dat de ander mijn vertrouwen vertrouwt. Wanneer dat
gebeurt, is er ontmoeting. Te regisseren is dit niet, en wat in die eventuele ontmoeting gebeurt, is
voor beide personen onvoorspelbaar (Meulink-Korf & Van Rhijn 2002, 17).

87

De term presentie is afkomstig uit het werk van Andries Baart.
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De ontmoeting, een bijzondere en helende vorm van dialoog, die door Buber beschreven wordt
als wezenlijk voor het menszijn, wordt door Nagy met name vanuit het het transgenerationele
denken begrepen. De ontmoeting en de helende werking die daarvan uitgaat bevinden zich bij
Nagy en Hellinger daardoor niet meer zozeer in het contact tussen cliënt en begeleider, maar
tussen de cliënt en diens belangrijke relaties. De begeleider is degene door wie het soms
mogelijk is (vanuit veelzijdig gerichte partijdigheid) deze dialoog of ontmoeting met andere
belangrijke anderen aan te gaan. ‘Contextueel gezien ligt het helende moment niet in de
cliënt-therapeut dialoog [...], maar in de dialoog tussen de cliënt en haar of zijn naasten (MeulinkKorf & Van Rhijn 1997, 442).’ In HGB zijn de empathie, veiligheid en de mogelijkheid tot heelwording in het begeleidingscontact wezenlijke elementen. Hoe krijgen deze gestalte wanneer vanuit
de systemische benadering gewerkt wordt, waarin er van wordt uitgegaan dat heling plaatsvindt
in de verbinding tussen de cliënt en zijn belangrijke naasten? Wanneer vanuit de houding van
veelzijdig gerichte partijdigheid gewerkt wordt, betekent dit dat de begeleider namens anderen
kan spreken. De relatie met de begeleider fungeert op dat moment niet als de primaire relatie
in het contact. Wanneer er niet vanuit deze houding gewerkt wordt, is de helende relatie tussen
cliënt en begeleider wel mogelijk. In de begeleiding kunnen beide houdingen worden afgewisseld, afhankelijk van wat op dat moment het meest ondersteunend is voor de cliënt en van de
insteek die in het gesprek wordt gekozen. Wanneer iemand slachtoffer is van een misdrijf en dit
door de dader op dat moment (nog) niet erkend wordt, zal de begeleider vanuit een empathische
houding erkenning geven.

4.3.3 De menselijkheid en kwetsbaarheid van de begeleider zelf
Volgens Hoogeveen (1991, 95) is het in het geestelijk raadswerk een bijna onontkoombaar
gegeven om te vertrekken vanuit een eigen open houding van kwetsbaarheid – die dus
kwetsuren kan opleveren. Volgens haar is gevoeligheid voor de nood van een ander mede
gebaseerd op gevoeligheid voor de nood die je zelf hebt. De verwachting of de hoop dat de
ander zijn emoties en geraakt-zijn met je wil delen, vereist volgens Hoogeveen bijna dat ook de
begeleider emoties wil en kan tonen, zich laat aanraken en het risico durft te lopen om gekwetst
te worden. Dit draagt volgens haar bij aan een gelijkwaardigheid in het contact (ibid., 95-96). De
HGB’er kiest er hierbij volgens Hoogeveen voor een zekere onbevangenheid en ongewapendheid.
Hoogeveen formuleert een aantal mogelijkheden die de begeleider kan hanteren, om zelf
in bedreigende of nijpende omstandigheden niet ten onder te gaan. Deze zijn te onderscheiden
van de ‘wapens’ superioriteit, arrogantie en autoriteit, die de begeleider beschermen maar geen
bijdrage leveren aan intermenselijkheid.
Overwicht: het op rustige wijze eisen van een waardige behandeling (voor jezelf of de ander);
eenvoud: het durven tonen en/of uitspreken van eigen kwetsbaarheid, geraaktheid, beperktheid,
van niet weten en/of begrijpen;
respect: het uitspreken of trekken van grenzen [...] (Hoogeveen 1991, 96)
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Wat de invulling van de grondhouding betreft lijken er een paar verschillen te bestaan tussen
Hoogeveen en Jorna. Jorna heeft het over openheid en werk vanuit het hart. Hij spreekt over
verbondenheid waar vanuit gewerkt wordt en de relatie als een mogelijkheid tot heelwording. Bij
Hoogeveen krijgen nabijheid en erkenning meer nadruk dan bij Jorna. De rol van de begeleider
bij Hoogeveen als medemens, lotgenoot of vriend verschilt van die van Jorna, die de HGB’er met
name ziet als vroedvrouw of katalysator van processen (Jacobs 2001, 201).
Het belang van medemenselijkheid en het gegeven dat de begeleider in elke nieuwe
situatie zelf ook een beginner is, komt naar voren in het werk van Hoogeveen (1996) en Jorna
(2008). Leget (2008, 94-95) spreekt van nederigheid als een kwaliteit waarbij iemand zijn eigen
plek kent onder andere mensen en zijn afhankelijkheid erkent. In de systemische benadering
wordt een houding van deemoed genoemd als erkenning van wat men zelf niet in de hand heeft.
Zowel het HGB als de systemische benadering streven hier een positie na op het snijvlak van
terughoudendheid, als een respectvolle houding die erkent dat de ander zijn eigen weg te gaan
heeft, en actieve betrokkenheid, waarbij de begeleider niet terugschrikt om te benoemen wat hij
ziet.

4.3.4 Lichamelijkheid
Hoogeveen beschrijft dat emoties vaak fysiek tot uitdrukking komen, nog voordat iemand zich
er zelf van bewust is. De cliënt krijgt daarmee ook vaak onbewust een indruk van de begeleider,
de mate van diens betrokkenheid en diens referentiekader. Volgens Hoogeveen gaan we onze
emoties beter begrijpen door meer aandacht te besteden aan onze eigen fysieke reacties.
Hoogeveen vindt dit van bijzonder belang als we de ander als mens tegemoet willen treden
(Hoogeveen 1996, 60).
Meulink-Korf en Van Rhijn benadrukken met betrekking tot de contextuele benadering het
belang van de lichamelijke gewaarwording: ‘Genieten van het genieten, vertrouwen van het
vertrouwen, kwetsbaarheid om de kwetsbaarheid – dit alles is (ook) lijfelijk. Relationeel-ethische begrippen zijn georiënteerd op het menselijk bestaan als lichamelijk bestaan; anders is
het loze praat (Meulink-Korf & Van Rhijn 2002, 82).’ De vraag kan inderdaad gesteld worden wat
vertrouwen in een relatie behelst, wanneer dit vertrouwen niet belichaamd kan worden. Lichamelijkheid kan in de contextuele en in de systemische benadering een belangrijke plek worden
toegekend.
Familieopsteller Elmer Hendrix schrijft dat hij het lichaam als het belangrijkste instrument
beschouwt in het systemisch werk, omdat het het enige aspect is van de mens dat altijd geheel
in het hier-en-nu aanwezig is (Hendrix 2003, 22). Volgens Hendrix is het pas vanuit het contact
met ons eigen lichaam mogelijk om onderscheid te maken tussen welke emoties bij onszelf
thuishoren en welke bij de ander. Om goed waar te kunnen nemen en te kunnen voelen is een
ontwikkeld lichaamsbewustzijn van groot belang. Met de term ‘sensing’ wordt een gebruik van
de zintuigen aangeduid dat tegelijkertijd alle zintuigen omvat (ibid., 20).
Franke doet een suggestie hoe we een cliënt kunnen waarnemen met een zachte blik. Ze
beschrijft dit als het waarnemen van de sfeer om iemand heen. Een dergelijke vorm van waarne-
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ming heeft overeenkomsten met de representatieve waarneming in een opstelling. Deze geeft
vaak meer informatie dan waar we bewust bij stilstaan.De zachte blik die Franke beschrijft is niet
gericht en niet ver is en blijft open voor details, waardoor je veel van een persoon en van zijn
leefwereld kunt opmerken:
- Welke stemming, welke energie brengt hij mee?
- In welke context is zijn toestand begrijpelijk?
- Wat deelt hij non-verbaal mee door zijn houding, gebaren, mimiek, stem, taalgebruik?
- Welke sfeer komt naar voren wanneer hij over zijn symptomen, zijn geschiedenis, zijn familie en
deze of gene persoon vertelt?
- Welke gebeurtenissen passen bij deze waarnemingen? Waar hebben ze zin?
- Waar is kracht in wat hij zegt?
- Wat ontbreekt om een oplossing te vinden? (Franke 2006, 112)

4.3.5 Veeleisende uniciteit – veeleisende begeleiding
De spirituele begeleiding van Jorna en het contextueel pastoraat van Meulink-Korf en Van Rhijn
komen overeen in hun opvatting dat de mens een weg te gaan heeft, die niet door een ander
kan worden overgenomen. Hier is een overeenkomst zichtbaar met Hellingers opvatting van het
lot, dat ook alleen door de persoon zelf gedragen kan worden. Buber geeft in de tekst Schuld
en schuldgevoelens (1983), die belangrijk werd voor Nagy, zijn interpretatie van de bekende
Legende van de Wet van Franz Kafka. De uitleg van Meulink-Korf en Van Rhijn verklaart mede de
aandacht die in Jorna’s werk uitgaat naar het ontwikkelen van authenticiteit en een eigen levenshouding. De legende gaat als volgt:
Een man van het land, een eenvoudig mens, wacht voor de poorten van de Wet, omdat hij
toegelaten wil worden tot de Wet. Voor de poorten staat een geweldige poortwachter, die hem
de toegang weigert. De man wacht tot het einde van de dag, tot het einde van zijn leven. “Hier
binnengaan is moeilijk, maar niet geheel onmogelijk,” zegt de angstaanjagende poortwachter
steeds weer, “maar niet nu.” Ten slotte, als de deurwachter de poorten gaat sluiten, stelt de
landman nog een laatste vraag: “Waarom heeft al die tijd niemand anders om toegang gevraagd?”
De deurwachter antwoordt: “Hier kon niemand anders worden toegelaten. Deze toegang was
alleen voor jou bestemd.” (Meulink-Korf & Van Rhijn 2002, 80).

Meulink-Korf en Van Rhijn lezen in deze tekst en de interpretatie van Buber dat er een weg en
een toegang zijn die specifiek gelden voor een specifieke persoon. Hoewel in het verhaal van
Kafka niet duidelijk is of er sprake is van een eerlijke rechter, gaat het volgens hen om ‘een
weg die persoonlijk is, bedreigend soms, niet bij voorbaat gebaand en ook niet kansloos (ibid.,
80). Meulink-Korf en Van Rhijn beschrijven dat er in Kafka’s spel met woorden twee woorden
voor ‘deur’ worden gebruikt: ‘Tür’ en ‘Tor’. In het Jiddisch, een taal die Kafka ook bekend was,
hebben poorten een dubbele betekenis en verwijzen ze tegelijkertijd naar de Tora. Meulink-Korf
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en Van Rhijn schrijven op basis van deze interpretatie: ‘Kan een mens haar of zijn uniciteit ook
verspelen? In zekere zin wel: de poorten gaan dicht, eens is je tijd om. Een mens beseft de
unieke opdracht slechts ten dele op zich genomen te hebben (ibid., 81).’
Volgens Meulink-Korf en Van Rhijn vraagt veeleisende uniciteit om een veeleisend
pastoraat. Dat roept de vraag op hoe de pastor zich opstelt wanneer de cliënt de eigen weg niet
kent en de pastor wil aanmoedigen zijn eigen subjectiviteit ernstig te nemen, zonder daarmee
de cliënt te overweldigen. Deze vraag kan ook naar aanleiding van het werk van Jorna gesteld
worden. Het vraagt volgens Meulink-Korf en Van Rhijn (2002, 81) om een wakker luisteren
en om commitment, zonder dat dit een belerende vorm krijgt. Het is van belang de signalen
op te pikken die de eigenheid van de cliënt en het verlangen naar authenticiteit aanduiden en
daarnaast te communiceren in een ‘intermediaire sfeer’ (ibidem).

4.3.6 Ruimte om fouten te maken?
In de verschillende benaderingen wordt genoemd dat het een gegeven is dat men als begeleider
ook fouten maakt. Hellinger neemt hierin de meest nuchtere positie in. Hij schrijft dat de cliënt
er niet vanuit moet gaan dat hij geen fouten maakt. Hellinger neemt echter ook weinig verantwoordelijkheid voor het effect van de begeleiding die hij biedt, waarop in deze scriptie al eerder
kritiek is gegeven. In de casuïstiek van Mooren komt vaak het zoeken in de vormgeving van het
contact door HGB’ers naar voren. De mate waarin HGB’ers daarin zelfkritisch zijn of de uitkomst
van gesprekken duiden op basis van de cliënt, verschilt. In het werk van Hoogeveen is van de
besproken benaderingen de meest grondige zelfreflectie zichtbaar. In veel casussen toont ze zich
bereid haar eigen handelen diepgaand ter discussie te stellen. Hierdoor is haar benadering van
het werk uitnodigend om het eigen handelen als HGB’er onder de loep te nemen, waarvoor zij
ook handvatten aanreikt88.
De formuleringen van Jorna geven de indruk dat er in zijn benadering minder ruimte is
om fouten te maken. Jorna gebruikt soms formuleringen die een stelligheid bevatten. Over de
beweging die weg beweegt van diep menselijk lijden, schrijft Jorna: ‘Natuurlijk is die beweging
[...] heel menselijk, ook voor een geestelijk verzorger. Maar het is wel zijn vak en daarom zou hij
daar geen gehoor aan mogen geven [...] (Jorna & Van Balen 2014, 5).’ Naar aanleiding van een
casusbeschrijving in hetzelfde artikel vindt Jorna dat een verbinding tussen hart en geest hier de
‘gevormde levens- en werkhouding had moeten blijven (ibid., 5).’ In Echte woorden (2008) schrijft
hij dat in maatschappelijke instellingen vaak ‘de binnenkant van het bestaan niet echt gezien
wordt. In geestelijke begeleiding mag dat niet gebeuren (Jorna 2008, 9-10).’ Jorna formuleert in
dit boek ook de vraag waar de geestelijk begeleider voor kan komen te staan: ‘vindt hij het de
moeite waard om die transpersoonlijke dimensie op te zoeken, om van niet-weten tot weten
te komen, of kan hij dat niet opbrengen [...]? (ibid., 242)’ Jorna noemt vervolgens (net als in het
artikel) dat het voor elk mens een opgave blijft ‘zich te openen voor de concrete ervaring van

88 Hoogeveen noemt bijvoorbeeld een aantal verschillende aspecten van zelfreflectie: ‘herbezinning bij problematisch
lopende contacten; bezinning op grenzen van eigen empathische vermogens; zicht hebben op eigen angsten en normen;
zicht hebben op eigen grenzen (Hoogeveen 1991, 113).’

De systemische benadering: een brugfunctie voor HGB? | 105

verbondenheid (ibidem)’. Toch neemt dit een normatieve toon niet weg. De woorden ‘moeten’ en
‘mogen’ die Jorna gebruikt geven een wat dwingende toon, die in strijd lijkt met de openheid en
de acceptatie-van-wat-er-is, zoals deze in zijn werk centraal staan. Van sommige van zijn woorden
gaat een dubbele oproep uit, die zwart-wit gezien hierop neerkomt: de HGB’er móet in het begeleidingscontact vanuit openheid en vanuit het eigen innerlijk te werk gaan.89
Jorna zou een duidelijker onderscheid kunnen maken tussen de openheid naar de cliënt
en wat hij aanduidt als de kwaliteit van de verbinding (zoals een verbinding op transpersoonlijk
niveau). Door beide in een adem te noemen, lijkt een transcendent niveau steeds het streven
te zijn en lijkt het de verantwoordelijkheid van de HGB’er wanneer dit niveau niet bereikt wordt.
Het is echter nog maar de vraag of de cliënt zelf behoefte heeft aan een contact op transcendent
niveau. Van iemand in het ziekenhuis ligt en zijn been is kwijtgeraakt, is het misschien niet waarschijnlijk dat hij direct behoefte heeft om deze werkelijkheid te transcenderen.

4.3.7 Werken met verbeelding
Verbeelding kan in het HGB worden ingezet door het gebruik van verhalen, gedichten,
metaforen, beeldmateriaal in het werk en rituelen. Hellinger werkt graag met verhalen en
ziet een kracht in het open karakter ervan, waardoor de luisteraar vrij blijft in hoe hij zich ertoe
verhoudt. Volgens Hellinger vormen verhalen een respectvolle manier om iets te vertellen,
waarbij de ander autonoom blijft en vrij is in zijn keuze wat hij doet met wat hem verteld wordt
(Hellinger 2001a, 266-267).
Om te illustreren hoe met behulp van verbeelding gewerkt kan worden met de systemische
dimensie, worden hier twee voorbeelden besproken. Ze laten zien hoe het systeem kan dienen
als een hulpbron en kan bijdragen aan de oriëntatie van de cliënt. In het geval van dementie kan
de letterlijke oriëntatie ten opzichte van het verleden houvast en plezier geven. In detentie vormt
het een manier om het familiesysteem op verschillende manieren aan te spreken en daarin
kracht en eigenheid te ontdekken.
Geestelijk verzorger en contextueel pastor Marianne Thans heeft voor het pastoraat
bij detentie de map Wie ben ik? (1997) ontwikkeld. De map is een persoonlijk werkboek,
geschreven in familiaire taal, waarin een gedetineerde vragen over zijn relaties, wat hij in het
leven wil en wat hem te doen staat, kan beantwoorden. De map opent met een verhaal en
gaat in eerste instantie in op de geschiedenis van de eigen naam en namen binnen de familie.
In een volgend hoofdstuk staat de opdracht de eigen plek in het gezin van herkomst en de
andere gezinsleden te tekenen met behulp van rondjes. Daarna volgen vragen over de grootte
van de rondjes en de posities ten opzichte van elkaar (Thans, 1997). Deze opdracht heeft overeenkomsten met het beginbeeld van een familieopstelling, dat ook door bodemankers of door
te tekenen (of zelfs in gedachten, vgl. Franke 2006) gestalte kan krijgen. Met behulp van open
vragen en toegankelijke oefeningen kan de cliënt zijn familiegeschiedenis in kaart brengen. Thans

89 Deze oproep lijkt een zelfde constructie te hebben als de bekende double bind: ‘doe eens spontaan.’ Gehoor geven
aan deze boodschap is in strijd met spontaan zijn.
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schrijft dat de gedetineerden die het werkboek voor haar hebben uitgeprobeerd, op een nieuwe
manier met hun familie in gesprek raakten. ‘Zonder verwijten en beschuldigingen (ibid., 3).’
Geestelijk verzorger Berthe Omvlee-ten Klooster (Thans & Omvlee-ten Klooster 2007,
61) werkt in een psychogeriatrisch verpleeghuis. In haar werk neemt ze de unieke plaats die
een dementerende mens vaak inneemt in een relationeel verband als vertrekpunt. Tijdens een
kennismakingsgesprek gaat ze met een bewoner verschillende plekken na met wie iemand
zich verbonden voelt. Na afloop van het gesprek verzamelt ze op haar computer verschillende
foto’s van deze plekken en bewaart voor haar eigen bestand een plattegrond van de stad of het
dorp. Familierelaties en gegevens kunnen hierbij worden opgetekend in een sociogenogram
(zie bijlage 6). In vervolggesprekken zorgt Omvlee-ten Klooster voor een ontmoeting met een
sfeer van intimiteit – bijvoorbeeld in het stiltecentrum – en projecteert de beelden, die zij heeft
voorzien van onderschrift en die een uitgangspunt vormen voor het gesprek. Zo kan de kerk
opnieuw het centrum van de wereld vormen. Omvlee-ten Klooster beschrijft twee casussen
waarin een mapje foto’s uitgroeit tot een boek, dat door familieleden wordt aangevuld en
uitgangspunt vormt voor gesprekken. De dementerende en familieleden komen samen op
verhaal, soms met de dementerende als gids. ‘Het is van onschatbare waarde wanneer dementerende mensen van betekenis zijn door juist nu (nog) bij te dragen aan het verhaal en passend
kunnen geven én leven (Thans & Omvlee-ten Klooster 2007, 265).’

4.4 Conclusie
In dit hoofdstuk werden de tot nu toe besproken benaderingen onderling vergeleken en is onderzocht wat van elk de sterke en minder sterke kanten zijn. Hierbij werd nagegaan hoe de benaderingen samengebracht kunnen worden en hoe vanuit de systemische en contextuele benadering
de relationele dimensie verder geëxpliciteerd kan worden ten behoeve van het HGB.
In dit hoofdstuk staat de vraag centraal of de systemische benadering een brugfunctie
vervult binnen het HGB. Gezien de kritiek op de systemische benadering die in het vorige
hoofdstuk naar voren kwam, worden de systemische en de contextuele benadering nu samen
genoemd. De contextuele benadering wordt steeds naast het werk van Hellinger gelegd en als
aanvulling gebruikt om dit werk te toetsen en aan te vullen.
De systemische en contextuele benadering zijn in dit hoofdstuk toegevoegd aan de
methodiek gebaseerd op Van Deurzen, met als doel de twee lijnen van het HGB en de systemische en contextuele benadering met elkaar te verbinden. Er wordt hierbij van uit gegaan dat
het schema van Van Deurzen voldoende overlap heeft met Jorna en Hoogeveen om ook hun
werk recht te doen, omdat in het schema ook spiritualiteit en verbondenheid en het streven
naar authenticiteit aan de orde komen. Hoogeveen en Jorna gaan in hun benadering uit van
autonomie in verbondenheid. De dimensie die aan het schema is toegevoegd laat zien hoe
autonomie en verbondenheid vanuit de systemische of contextuele benadering geduid kunnen
worden.
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Intermezzo IV: Drie generaties vrouwen

Ik krijg in de loop van de middag een oproep van de Intensive Care. Mij wordt gevraagd om een
74-jarige dame, bij wie een abstinerend beleid zal worden ingezet, de ziekenzalving toe te dienen.
Noch met deze patiënte, noch met haar naasten heb ik eerder contact kunnen hebben. Ik tref een
dochter en kleindochter aan bij hun oude moeder resp. oma, die wordt beademd. De behandeling
zal spoedig worden gestaakt omdat is gebleken dat het medisch zinloos is.
De oude moeder blijkt jarenlang opgenomen te zijn geweest in het psychiatrische circuit. Ik
vraag aan de dochter wat dit voor haar betekend heeft? Moeder heeft alles gegeven in de opvoeding
van haar enige dochter. Ze heeft daarbij zelfs op haar tenen gelopen. Toen de dochter het huis
uitging was de accu van moeder leeg. Zij belandde uiteindelijk in een psychiatrische instelling.
Vanaf dat moment draaiden de zorgrollen om en werd de dochter de zorgende ‘ouder’ voor
haar moeder. Natuurlijk had zij het liever anders gewild, maar toch is de balans tussen geven
en ontvangen daarmee in een zeker evenwicht gekomen. De dochter ervaart niet dat zij tekort
gekomen is in de liefde en de zorg, die zij in de opvoeding van haar moeder ontvangen heeft. Haar
jeugd was zelfs tamelijk zorgeloos. Als thuiswonend kind heeft zij nooit ervaren al zorgtaken te
moeten vervullen voor haar mentaal labiele moeder. Kennelijk heeft zij van moeder voldoende
ontvangen om vervolgens aan moeder te kunnen geven toen na opname de zorgrollen werden
omgekeerd.
Voor de kleindochter ligt dat anders. Voor haar bleef oma vreemd. Uit zelfbescherming koos
zij voor afstand. Dit tot verdriet van haar moeder die het wel begrijpt, maar voor wie dit wel een
pijnlijk loyaliteitsconflict in haar eigen rol als dochter en als moeder heeft opgeroepen.
Ik geef aan, dat oma alsnog recht kan worden gedaan in haar moederrol als haar dochter
vertelt over haar eigen kinderjaren, hoe haar moeder toen was en wat zij voor haar als dochter
betekend heeft. Ik nodig haar vervolgens uit om aan haar dochter te vertellen hoe oma was toen
haar kleindochter nog klein was en door oma geknuffeld werd. Hoewel oma het waarschijnlijk
niet meer hoort, wordt haar aldus recht gedaan in haar rol als moeder en oma. In de toekomst zal
blijken hoe belangrijk dit is, niet alleen voor de wijze waarop zij zich hun moeder resp. oma zullen
herinneren, maar ook hoe zij zelf in hun toekomstige rol als moeder en oma een goede balans
weten te vinden in geven en ontvangen zonder dat ervaren tekorten alsnog op komende generaties
worden verhaald en als onvereffende rekening blijft rouleren.

Van der Wouw, 2005
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5. Conclusie
Deze conclusie geeft een overzicht van de bevindingen van het onderzoek. De volgende vraag
staat in dit onderzoek centraal:
Op welke wijze kan de systemische benadering van Hellinger theoretisch gezien een
brugfunctie vervullen tussen de methodiek-benadering en de grondhouding-benadering
van humanistisch geestelijke begeleiding?
In de beantwoording van deze vraag is nagegaan hoe (a) de methodiek- en de grondhoudingbenadering op een vruchtbare manier verbonden kunnen worden en (b) hoe de systemische
benadering daarbij een verheldering kan bieden van relationaliteit en verbondenheid vanuit een
systemisch perspectief.
In deze conclusie wordt toegelicht hoe de systemische en contextuele benadering als brugfunctie dienen in het HGB. Daarna wordt uitgelegd waarom de systemische benadering ondersteuning nodig heeft van de contextuele theorie voor een verantwoorde vertaling naar HGB. In
de laatste paragraaf komt de grondhouding binnen het HGB aan bod. De methodiek met aanvulling van de systemische/contextuele dimensie en de grondhouding in het HGB vormen samen
de methodiek in ruime zin waarin de twee lijnen van het HGB en de systemische en contextuele
benadering samenkomen.

5.1 De systemische en contextuele benadering als
brugfunctie
Tijdens het onderzoek bleek dat de systemische benadering van Bert Hellinger de ondersteuning
van de contextuele benadering van Iván Böszörmenyi-Nagy behoeft om een aanvulling te kunnen
zijn voor HGB (zie de volgende paragraaf voor toelichting). Samen kunnen deze benaderingen
een brugfunctie vervullen binnen het HGB. In deze benaderingen krijgen verbondenheid en
ontmoeting – belangrijke waarden in het werk van Jorna en Hoogeveen – namelijk vorm in een
heldere methodiek.
In dit onderzoek wordt de methodiek van existentiële communicatie (Mooren 2010),
gebaseerd op het werk van Van Deurzen, als uitgangspunt genomen om de twee visies op het
raadswerk met de systemische en contextuele benadering te verbinden. De theorie van Van
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Deurzen deelt met Jorna, Van Praag, Hellinger en Nagy een achtergrond in de existentiële fenomenologie. De methodiek noemt verbondenheid, spiritualiteit en authenticiteit als belangrijke
waarden en sluit daarmee voldoende aan bij het werk van Jorna en Hoogeveen om hun visie
recht te doen.
In de methodiek op basis van Van Deurzen en in het werk van Jorna en Hoogeveen komt
verbondenheid als belangrijke waarde naar voren, maar ontbreekt een relationele dimensie als
vertrekpunt om met relaties te kunnen werken. Zoals aan het begin van deze scriptie al werd
genoemd, wordt verbondenheid in het HGB – net als in de meeste psychologische benaderingen – doorgaans begrepen vanuit een individueel perspectief. Casusbeschrijvingen en de
beroepsstandaard van de VGVZ tonen echter dat begeleiding van en de relatie met naasten ook
een onderdeel vormen van het HGB. Suggesties voor deze begeleiding zijn echter in de literatuur
over HGB niet voorhanden. Vanuit de systemische en contextuele benadering wordt daarom een
relationele dimensie toegevoegd aan het model van Van Deurzen (zie §4.2.5).
Vanuit de systemische/contextuele dimensie die aan Van Deurzen is toegevoegd, ontstaan
er verschillende mogelijkheden om in het HGB met relaties te werken. De houdingen uit de
contextuele theorie vormen hierbij de meest concrete mogelijkheden voor begeleiden. Ze
kunnen op veel manieren worden toegepast en lenen zich daardoor ook voor gebruik binnen
HGB. Zo kunnen relationele hulpbronnen worden aangesproken, kan gewerkt worden aan
evenwicht en vertrouwen in relaties en met dader- en slachtofferschap. Vanuit meervoudige
partijdigheid kan inzicht worden verkregen in de schuld en verdiensten van elk van de betrokkenen, waardoor vaak een nieuw zicht op de relatie ontstaat. Hoewel de contextuele theorie in
principe een oplossingsgerichte therapie is, kan de benadering ook worden gebruikt wanneer
wordt uitgegaan van wat de cliënt zelf aankaart en welke relaties hij zelf wil onderzoeken.
Een toevoeging aan het HGB vanuit de systemische en contextuele benadering, vindt
een voorganger in het contextueel pastoraat, waarin de contextuele therapie in het pastoraat
geïntegreerd is. Vanuit HGB zijn er de volgende redenen te noemen om de systemische en
contextuele benadering in het humanistisch raadswerk te kunnen integreren. De benadering
gaat er van uit dat autonomie zich vormt in verbondenheid. Dit uitgangspunt komt overeen
met Jorna, die spreekt over ‘autonomie in verbondenheid’. De benadering geeft inzicht in en
suggesties voor begeleiding bij existentiële relationele thema’s, die in het raadswerk regelmatig
naar voren komen. De waarden die in het werk van Nagy en Hellinger naar voren komen sluiten
aan bij waarden binnen het HGB. In het werk van Nagy gaat het om de waarden verbinding,
vertrouwen, geduld, evenwicht en autonomie. In het werk van Hellinger komen daarnaast de
volgende waarden naar voren: liefde (als basis van begeleiding), transcendentie, deemoed en
respect.
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5.1.1 De contextuele theorie als noodzakelijke ondersteuning
De systemische benadering van Hellinger kent een aantal inconsistenties, die ten koste gaan van
een verantwoord gebruik van deze benadering:
1) De verantwoordelijkheid van de begeleider voor wat deze in de cliënt losmaakt, wordt
niet altijd erkend. Hierdoor wordt onvoldoende aandacht besteed aan het risico van (her)
traumatisering.
2) De kennistheoretische basis waarin Hellinger zich beroept op de fenomenologie, is
niet valide. De benadering heeft een eigen interpretatiekader en in de waarneming van
de opsteller en de representanten kunnen ook projecties een rol spelen. Het probleem
is niet het bestaan van interpretaties en projecties, maar het feit dat Hellinger niet
erkent dat deze in de systemische benadering een rol kunnen spelen.
3) In een aantal gevallen richt Hellinger zich in zijn werk op transcendentie, zonder het
intermenselijk onrecht te erkennen dat heeft plaatsgevonden. Zonder dit onrecht te
erkennen kunnen menselijke relaties echter niet geheeld worden.
Op basis van deze kritiekpunten is geconcludeerd dat Hellingers werk niet zomaar naar het
HGB vertaald kan worden. Het werken met vertrouwen en evenwicht in relaties, vraagt om een
afgestemde en zorgvuldige benadering. Uit de boengenoemde kritiekpunten blijkt dat Hellinger
niet altijd genuanceerd en verantwoordelijk genoeg met deze dimensie omgaat. Zijn werk geeft
daarvoor althans niet de juiste richtlijnen. Inzichten uit zijn werk kunnen daarom alleen gebruikt
worden in het HGB als ze eerst naast het werk van Nagy gelegd worden. Aangezien de benaderingen in hun theoretische basis veel gemeen hebben, is deze vergelijking over het algemeen
goed mogelijk.
Aangezien in HGB vaak gewerkt wordt met mensen die op dat moment kwetsbaar zijn, is
een extra omzichtige benadering hier gewenst (vgl. §2.2.6). Het werk van Nagy biedt hiervoor
handvatten. Nagy noemt het belang van een vertrouwen, geduld en afstemming. In zijn werk
wordt genuanceerd beschreven hoe de verschillende houdingen van de contextuele therapie
gestalte krijgen en waarop gelet moet worden om niet aan de ervaring van de cliënt voorbij te
gaan. In het streven naar verbinding en het herstel van relationeel evenwicht, benadrukt Nagy
dat dit niet ten koste mag gaan van het individu zelf. Exoneratie (ontschuldigen) blijft bijvoorbeeld
altijd een vrije keuze van het slachtoffer. Dergelijke richtlijnen met het doel de verschillende
perspectieven van betrokkenen bij de therapie (of zij aanwezig zijn of niet) nadrukkelijk recht te
doen, zijn in het werk van Hellinger veel minder te vinden.
Daarnaast is het belangrijk om de contextuele benadering een aantal aandachtspunten te
noemen. In het geval van ernstige gezinsproblematiek (zoals incest en zware mishandeling) gaat
deze benadering weinig in op de consequenties voor het slachtoffer zelf. De contextuele benadering heeft in dit verband zelf aanvulling nodig voor een beter begrip van het slachtoffer in deze
context. Vervolgens kan de contextuele benadering juist bij dergelijk onrecht van grote betekenis
zijn en ertoe bijdragen het vertrouwen in relaties (enigszins) te herstellen. Hierbij geldt weer dat
het van belang is om de beweging van het slachtoffer te volgen.
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Een tweede aandachtspunt dat bij Nagy weinig aandacht krijgt, is het begrip van de culturele
en levensbeschouwelijke achtergrond van de cliënt en van de invloed die uitgaat van de maatschappij. De achtergrond van een cliënt kan bepalend zijn voor wat door de cliënt en zijn naasten
wordt verstaan onder relationeel evenwicht en bijvoorbeeld de invulling van loyaliteiten. Hellinger
besteedt hier wat meer aandacht aan en gaat in zijn werk na welke collectieve trauma’s invloed
hebben op de cliënt en de generaties voor hem. De invloed van de maatschappij op het tot stand
komen van relationele verhoudingen (zoals de verhouding tussen mannen en vrouwen) komt
in beider werk weinig aan bod. Aandacht hiervoor in de toepassing van het werk is echter wel
belangrijk en kan voorkomen dat ten onrechte de volledige oorzaak van relationele disbalansen in
het familiesysteem zelf gezocht wordt.

5.2 De grondhouding van de begeleider
In lijn met Van Iersel (2004) wordt er in deze scriptie vanuit gegaan dat persoonsontwikkeling
niet de aandacht mag wegnemen van andere aspecten van geestelijke begeleiding, zoals de
profilering binnen de organisatie. De grondhouding en persoonsontwikkeling in het werk zijn
belangrijk, maar kunnen niet (meer) worden opgevat als de belangrijkste basis van het werk. De
grondhouding kan gezien worden als één wezenlijk aspect van een gelaagd contact, dat echter
binnen het cliëntcontact van bijzonder belang is.
De grondhouding komt het sterkst naar voren in het werk van Hoogeveen en Jorna en vindt
in hun werk van de besproken benaderingen ook de beste uitwerking. In het werk van Mooren
wordt weinig ingegaan op de houding van waaruit gewerkt wordt. In de benaderingen van Nagy
en Hellinger wordt in het werken vanuit de relationele dimensie een andere houding voorgesteld.
In deze houding vindt heling niet plaats tussen de cliënt en de begeleider, maar tussen de cliënt
en diens naasten. Binnen deze houding is echter de zuiverheid van de begeleider – waarvoor
diens zelfkennis en persoonsontwikkeling voorwaarden zijn – ook erg belangrijk. De begeleider
vormt bij Nagy en Hellinger een geleider om aan het relationeel evenwicht van de betrokken te
werken. Nagy en Hellinger bieden hiermee een houding en werkwijze, die ook door de HGB’er
gebruikt kan worden. Wanneer het echter gaat om pijnlijke gebeurtenissen of lotgevallen
waarmee iemand te maken krijgt, is de grondhouding van ontmoeting en nabijheid vanuit de
persoon van de begeleider zelf essentieel.
Om de (grond)houding in HGB aan te duiden, zijn door de verschillende behandelde auteurs
de volgende termen genoemd: nabijheid, echtheid, doorzichtigheid, warmte en aanvaarding,
invoelend vermogen (met inbegrip van hoe iemand de wereld en zichzelf ziet) (Hoogeveen),
presentie (Baart), de ander als heel mens zien (wat een heelmakend effect heeft) (Giebner),
ontmoeting (Buber, Jorna), liefde, moed en authenticiteit (Jorna), wijsheid en dienstbare betrokkenheid (Mooren) en bereid zijn om zelf kwetsbaar te zijn en geraakt te worden (Hoogeveen
In het begrip innerlijke ruimte van Leget komen persoonsontwikkeling en een houding van
openheid samen. Innerlijke ruimte krijgt gestalte doordat iemand een metaperspectief aanneemt
tegenover eigen gevoelens en gedachten. Dit begrip biedt hiermee een helder zicht op hoe de
grondhouding in de praktijk belichaamd kan worden.
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Ter afsluiting: Troje

Als Troje in lichterlaaie staat om voorgoed uit de geschiedenis weg te schroeien, vlucht een van de
helden, Aeneas, weg uit de stad met vrouw en zoon, maar niet zonder zijn oude vader, kreupel en
blind, op de schouders te nemen, op weg naar het imperium.
Het is niet licht om versleten ouders te torsen. En zelden zijn ze vlekkeloos. Maar misschien is
het de enige manier om zelf volwassen te worden. Aan dat gewicht. Je zwerft, alleen als je ze wil
dragen, voldoende vrij naar de toekomst. Zonder complex.
In onze samenleving, ook in geneeskunst, is het oedipuscomplex als lust tot dodelijke rivaliteit,
gepaard aan even dodelijke angst voor ouders, eenzijdig gekoesterd. Niets gebeurt zonder reden.
Dat betekent: die koestering maakte los, maar schiep tegelijkertijd een massa dolende mensen.
Soms op eenzame hoogte, niet zelden op eenzame laagte.
Terugkeer naar de bronnen van eigen bestaan, de poging het geblokkeerde water opnieuw te doen
vloeien, de rechten te verdelen in de stroom tussen verleden en heden, het kan beantwoorden aan
behoefte tot loyaliteit, die in ieder mensenkind als vaak onzichtbare drijfveer werkt, niet minder
diep verankerd dan de behoefte aan gevecht.

Jan van Kilsdonk S.J., 1983
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Wat heb ik veel gehad aan onze gezamenlijke ‘strijd’ in een opleiding die je wekelijks op jezelf
terugwerpt. Dank je voor je betrokkenheid, relativering en humor.
Jet, retteketet!
Mijn vriendinnen van humanistiek: Floor, Ieke, Rebekka en Famke. Met betrokkenheid en humor
hebben we elkaar vanaf het begin gevolgd. Het was prettig om te midden van hoge standaarden
(perfectionisme bijvoorbeeld), samen ook veel te delen en lol te hebben. Zonder onzin heeft
zingeving geen zin.
Mijn vriend Giel, wat fijn dat jij ook zo van de combinatie van creativiteit en menselijkheid houdt.
Sinds ik je ken volgde – aan mijn kant – het ene afstuderen het andere op. Dank je voor je steun.
Ik kijk er naar uit om samen een nieuwe fase in te gaan.
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Bijlagen
Bijlage 1: Glossarium van de systemische en de
contextuele benadering
In dit glossarium zijn belangrijke begrippen opgenomen uit de systemische benadering van
Hellinger, de contextuele theorie Iván Böszörményi-Nagy en enkele relevante begrippen uit het
werk van Martin Buber. Wanneer de auteurs verschillende definities van begrippen gebruiken,
dan wordt het verschil toegelicht of wordt van elk van hen afzonderlijk de definitie gegeven.
--Asymmetrie (Iván Böszörményi-Nagy) Zie: symmetrie
Autonomie (Böszörményi-Nagy)
Individuele autonomie dient bij Nagy dialectisch te worden begrepen. Het gaat niet om een
persoonlijke eigenschap of verworvenheid. In de woorden van Buber betekent het: ‘Ich werde
am Du’. Kenmerken van ‘zich autonoom verhouden’ zijn zowel assertiviteit, verantwoordelijkheid
en zorg. Deze begrippen horen in dezen bij elkaar, anders zou het om individuele eigenschappen
kunnen gaan (Meulink-Korf & Van Rhijn 1997, 122).

Context (Iván Böszörményi-Nagy)
Context is ‘het weefsel van vertrouwen en onderlinge afhankelijkheid dat door geven en
ontvangen van mensen tot stand komt. De huidige relaties van een persoon maar ook die uit het
verleden en de toekomstige relaties vormen samen de context van een persoon (Meulink-Korf &
Van Rhijn 1997, 479).’ Michielsen, Steenackers en Van Mulligen verwoorden hetzelfde, maar net
anders. Context verwijst in hun bewoordingen naar ‘de dynamische verbondenheid van de mens
met zijn betekenisvolle relaties over verschillende generaties. Ieder mens maakt deel uit van een
familiaal netwerk van verhoudingen, waarin iedereen met iedereen verbonden is in een dynamische balans van geven en nemen (Van der Meulen 2007, 213-214).’

Deemoed (Hellinger)
Deemoed is een houding ten aanzien van het lot. Het is een ‘instemmen met de wereld zoals
zij is (Hellinger 2001a, 100)’. Het betreft een houding waarbij niet getracht wordt de krachten
van het toeval te doorgronden. Het toeval kan in ons voordeel of in ons nadeel werken, maar
de wetten of geheimen erachter kunnen we niet begrijpen. Deemoed geeft de mens eerlijkheid
en diepte. ‘Deemoed is het juiste antwoord op de schuld en het geluk die ons door het lot zijn
toebedeeld. Zij maakt ons gelijk aan hen die minder gelukkig zijn en stelt ons in staat om achting
voor hen te hebben (Hellinger 2001a, 41).’
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Delegaat (Böszörményi-Nagy)
Delegaat kan opgevat worden als de negatieve equivalent van het legaat. Het deel van het
‘erfgoed’ waarin ‘de belangen van het kind en zijn toekomst onvoldoende behartigd of zelfs
beschadigd zijn (Van der Meulen 2007, 217).’ Vaak wordt hierbij het gemis van de ouders zelf
verhaald op de kinderen. Zie ook: Parentificatie & Roulerende rekening.

Destructief recht/gerechtigd (destructive entitlement) (Böszörményi-Nagy)
Wanneer een kind niet de zorg krijgt waar het vanuit het kindzijn recht op heeft, en dus niet de
betrouwbaarheid die daaruit volgt ontvangt, is er sprake van destructief recht. Vanuit dit gezichtspunt is het vervolgens gerechtvaardigd om vervolgens (ook als volwassene) bij derden te innen
wat men tekort is gekomen. Vanuit de gerechtigde aanspraak ontstaat op deze manier destructie
ten opzichte van derden (mogelijk de eigen kinderen) die een nieuwe bron is van onrecht.
Destructief recht kan ook in andere relaties ontstaan, maar transgenerationele relaties zijn hierin
volgens Nagy de belangrijkste bron. De roulerende rekening vindt doorgaans plaats op basis van
destructief recht.

Dialoog (Böszörményi-Nagy)
De dialoog is bij Nagy het fundament van elke relatie. Vertrouwen is een structurele voorwaarde
voor de dialoog. ‘Door me in de verhouding, de dialoog, te begeven, schenk ik vertrouwen, in
de hoop, dat de ander mijn vertrouwen vertrouwt (Meulink-Korf & Van Rhijn 2002, 17).’ Door het
opbouwen van betrouwbare relaties, wordt het mogelijk om de dialoog met anderen aan te gaan.
Bij onvoldoende vertrouwen daarentegen wordt de ander steeds tot object gemaakt (Onderwaater 1989, 77). In een dialoog is volgens Nagy sprake van wederzijdse commitment (MeulinkKorf & Van Rhijn 1997, 114). Deze is echter niet noodzakelijk symmetrisch, zoals dat tussen
ouders en kinderen bijvoorbeeld ook niet het geval kan zijn (ibid., 479-480).

Dialectiek – dialectische benadering (Böszörményi-Nagy)
De dialectische benadering die Nagy hanteert ten opzichte van relationele problemen, is naar het
voorbeeld van de filosoof Hegel (1770-1831). Hegel stelde door voortdurend van perspectief te
veranderen gangbare definities en onderscheiden – als goed-slecht, gezond-ziek en waar-onwaar
– ter discussie en maakte ze daarmee veranderlijk. Door continu ook de andere kant van iets te
zien, wordt bijvoorbeeld zichtbaar dat opofferende vredelievendheid een maskering kan zijn van
agressiviteit. Zo kan binnen een gezin wat ogenschijnlijk tolerantie lijkt van een moeder naar haar
kind, een gebrek aan betrokkenheid zijn. Andersom kan wat oogt als verwerping een vorm van
geven blijken te zijn, wanneer bijvoorbeeld het heftig schelden van een vader op zijn dochter een
oprechte bezorgdheid voor haar is (Onderwaater 1989, 41).
Meulink-Korf en Van Rhijn geven echter aan dat Nagy een bijzondere invulling geeft aan dialectiek, doordat hij het verbindt met het dialogisch principe van Buber (1997, 110).
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Entitlement - entiteld (Böszörményi-Nagy)
Entitlement is de verdienste die in een relatie is verworven door het geven van zorg, liefde en
aandacht en door het beantwoorden aan (relationele) verplichtingen (Van der Meulen 2007, 218).
Entitlement betreft het gerechtigd zijn om aanspraak te maken op de zorg van een ander. Dit
gerechtigd zijn ontstaat wanneer iemand in een relatie zorg draagt voor zichzelf, de ander en voor
de wederzijdse belangen. Een precieze vertaling van de term entitlement is er niet in het Nederlands. Afwisselend wordt het woord vertaald als recht, gerechtigd zijn en gerechtigde aanspraak.

Erkenning (acknowledgement) - krediet geven (crediting) (Böszörményi-Nagy)
‘De contextuele therapeut geeft (beurtelings) aan elke persoon die bij de therapie betrokken is
(ook aan hen die niet aanwezig zijn) erkenning voor zijn verdiensten, voor zijn zorg enerzijds en
voor wat hem is tekortgedaan anderzijds. Deze erkenning verschilt van “medeleven, medelijden
of empathie”: het is geen emotionele attitude vanwege de therapeut, maar wel een reactie op
werkelijke bijdragen (Dillen 2004, 79).’ Empathie speelt echter wel een rol binnen de contextuele
therapie, het kan zelfs onderdeel zijn van het krediet geven (ibid., 80).

Ethische dimensie – Relationele ethiek (ethical dimension, dimension of relational ethics,
merited trust) (Böszörményi-Nagy)
De ethische dimensie of de dimensie van de relationele ethiek wordt door Nagy opgevat als
overkoepelende dimensie van de werkelijkheid. Deze dimensie betreft de fairness van geven en
nemen binnen relaties voor ieder die daar deel van uitmaakt. Het betreft eerder een gezichtspunt
dan een specifiek domein: het principe is altijd aan de orde (Meulink-Korf & Van Rhijn 1997, 480).
Onder een dimensie verstaat Nagy een cluster van factoren die menselijk gedrag bepalen
(ibidem) .

Exoneratie (Böszörményi-Nagy)
Exoneratie is een volwassen hertaxatie van de balans van geven en nemen. Of basis van
een tekort dat men heeft ontvangen of op grond van een misdaad, wordt opnieuw de balans
opgemaakt door de misdaad of het tekort in een ander daglicht te zien. Met oog op de toekomst
wordt het hiermee mogelijk de roulerende rekening te stoppen (Dillen 2004, 87). Bij exoneratie wordt de dader losgemaakt van de last van zijn schuld, maar niet van de schulddaad zelf.
Wanneer het een misdaad betreft, wil dit echter niet zeggen dat de dader dan ook van zijn straf
wordt ontheven. Een constructieve straf kan – zowel voor dader als slachtoffer – juist ook een
goed effect hebben. Exoneratie is echter niet vanzelfsprekend. Het blijft altijd een vrije keuze van
het slachtoffer, na de gestelde misdaad (Dillen 2004, 88).
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In navolging van Dillen (2004, 2008) wordt in deze scriptie voorkeur gegeven aan het begrip
exoneratie, boven het begrip ontschuldigen. Bij ontschuldigen ontstaat al snel verwarring met
het begrip ontschuldigen, dat hier niet aan de orde is.
Zie ook: §3.2.4: Therapeutische houdingen en ‘methoden’: d) Exoneratie - ontschuldigen

Fenomenologische houding (Hellinger)
In het werken met opstellingen wordt gewerkt vanuit een fenomenologische houding. Deze
kan ook in andere settingen worden toegepast, zoals een individuele therapiesetting (Franke
2006). Volgens Hellinger (2001b, 2) kenmerkt de houding zich doordat we ons leegmaken van
onze opvattingen en voorkeuren. Daarbij is onze aandacht zowel gericht als ongericht. Hellinger
beschrijft de houding als volgt:
There are two inner movements that lead to insight. One reaches out, wanting to understand and
to control the unknown. This is scientific inquiry . […] The second movement happens when we
pause in our efforts to grasp the unknown, allowing our attention to rest, not on the particulars,
which we can define, but on the greater whole. […] We pause in the movement of reaching out,
pull back a bit, until we arrive at the inner stillness that is competent to deal with the vastness and
complexity of the greater whole. This inquiry, which first orients itself in inwardness and restraint, I
call phenomenological. It leads to different insights than the inquiry that actively reaches out. Still,
the two movements complement one another (ibidem).

Gerechtigd zijn - gerechtigde aanspraak (Böszörményi-Nagy) Zie: Entitlement
Geweten (Hellinger) Zie §3.3.5

Grootboek (ledger of merits) (Böszörményi-Nagy)
‘Een overzicht van de ethische balans tussen de verworven, opgebouwde verdiensten en
schulden aan beide zijden van elke relatie (Van Heusden & Van den Eerenbeemt 1983, 125).’

Helende beweging (healing movement) (Hellinger)
Heling vindt in de benadering van Hellinger plaats doordat de liefde weer kan stromen (Hellinger
2001b, 200) Dit vindt plaat wanneer het evenwicht en de orde in het systeem weer hersteld zijn.
Cohen onderscheidt twee helende bewegingen. Ten eerste is er de beweging die het individu
met zijn voorouders verbindt, waardoor deze zijn plek inneemt in de keten van het leven. De
tweede helende beweging dient het systeem en betekent het zien en eren van iedereen die tot
het systeem behoort en hierbij alle leden van het systeem in zijn hart te sluiten (Cohen 2008,
168).
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Individuatie (Böszörményi-Nagy)
Individuatie is ‘de mate van autonomie vanuit het gezin van herkomst, door het op eigen voorwaarden bewerken van het persoonlijke legaat (Van Heusden & Van den Eerenbeemt 1983, 125).’

Legaat (lecacy) (Böszörményi-Nagy)
Het legaat omvat de erfenis en de opdracht, het mandaat, die een kind meekrijgt van de
ouders (Onderwaater 1989, 34). Het betreft de wijze waarop het individu de feiten, verworvenheden en lasten die het ze meekrijgt integreert in het levensplan en zo een schakel vormt
naar de komende generaties (Van Heusden & Van den Eerenbeemt 1983, 48). Bij wat kinderen
meekrijgen, krijgen ze dus de opdracht mee hier iets mee te doen. Het legaat op zich nemen is
volgens Nagy voorwaarde voor werkelijke autonomie (Meulink-Korf & Van Rhijn 1997, 110).
Legaat van ouderlijke verantwoordelijkheid (Böszörményi-Nagy)
‘Door het ouderschap ontstaat de verplichting om zorg te dragen voor de levensbelangen
van het kind (Van Heusden & Van den Eerenbeemt 1983, 125).’

Loyaliteit90 (Böszörményi-Nagy)
Binnen de contextuele benadering heeft loyaliteit een heel specifieke betekenis, die afwijkt van
wat er doorgaans onder verstaan wordt. Loyaliteit is in de definitie van Nagy niet te verwarren
met gevoelens van trouw en verbondenheid of met ‘loyale medewerking’, waarmee het in Van
Dale gedefinieerd wordt (Dillen 2004, 49). Gevoelens spelen volgens Nagy op psychologisch
niveau en loyaliteit betreft een verbinding binnen de relationeel-ethische dimensie. Het gaat
volgens Nagy om een zijnsgegeven (ibid., 50).
Loyaliteit heeft een andere betekenis dan het begrip hechting van Bowlby. Waar loyaliteit te
maken heeft met met een onverbrekelijke biologische band, ontstaat hechting vanuit de biologische noodzaak van de hulpeloosheid van het kind. De persoon met wie de hechting ontstaat, is
niet noodzakelijk de persoon met wie iemand een bloedband heeft91 (Weterings, 1998). Als een
kind met iemand een hechtingsrelatie opbouwt, ontstaat echter wel verworven loyaliteit (zie de
volgende pagina).
Gespleten loyaliteit
Van gespleten loyaliteit is sprake, als het kind moet kiezen tussen de ouders, waarbij trouw
aan de ene ouder ontrouw aan de andere betekent (Van den Eerenbeemt 2008, 130).

90 De etymologische betekenis van het woord loyaliteit voert terug naar het Franse woord ‘loi’, dat wet betekent.
91 Wanneer beslist moet worden over de verblijfplaats van kinderen – bijvoorbeeld in een situatie van
pleeggezinsplaatsing – wordt volgens Bakhuizen en Van den Eerenbeemt (1997) schijnbaar van beide theorieën gebruik
gemaakt om over de plaatsing te beslissen. Er wordt dan naar de verticale loyaliteit verwezen om het kind te laten
opgroeien in zijn oorspronkelijke gezin; de term (veilige) hechting wordt aangehaald als argument voor de plaatsing in een
pleeggezin (Bakhuizen & Van den Eerenbeemt 1997).
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Als voorbeeld hiervan noemt Meulink-Korf dat je vader niet kunt complimenteren zonder
moeder te kwetsen (Dros 2007).
Verborgen loyaliteit
Verborgen loyaliteit kan ontstaan als een loyaliteit ontkend wordt doordat deze strijdig is met
de gekozen relatie, terwijl de behoefte om uiting te geven aan de loyaliteit blijft. Meestal
gaat het om een zijnsloyaliteit. De verborgen loyaliteit heeft een beklemmende invloed op de
gekozen relatie. De verborgen loyaliteit die ondergronds aanwezig is, belemmert de wederkerigheid en maakt onvrij in de gekozen relatie92 (Van den Eerenbeemt 2008, 135-136).
Verworven loyaliteit
Verworven loyaliteit is anders dan een zijnsloyaliteit niet gekregen. ‘Bij deze relaties wordt
loyaliteit opgebouwd door duurzaam elkaar steun, zorg, aandacht, waardering die bij de
ander past, te geven en van elkaar te ontvangen in tijden van liefde en van kwetsbaarheid
(Van den Eerenbeemt 2008, 116).’
Zijnsloyaliteit – existentiële loyaliteit
De loyaliteit die gebaseerd is op bloedverwantschap. De loyaliteit tussen ouders en kinderen
– de verticale loyaliteit – vormt hierbij de sterkste vorm van loyaliteit. De loyaliteit tussen
broers en zussen is een horizontale zijnsloyaliteit.

Lot (Hellinger)
Hellinger verstaat onder het lot datgene wat iemand volgt, doorgaans zonder te weten waarom.
Als je goed kijkt kun je volgens Hellinger zien dat het lot wordt bepaald door het collectieve,
onbewuste geweten dat in families werkzaam is. Dit geweten is alleen aan haar werking te
herkennen. Een goed voorbeeld vormen de Griekse tragedies (Hellinger 2002b, 77).93 Zie ook
Geweten: Systemisch/ collectief geweten.

92 Van den Eerenbeemt beschrijft in een praktijkvoorbeeld hoe verborgen loyaliteit vorm kan krijgen: ‘Moeder doet vaak
lelijk over vader en hun zoontje zit ertussen. Moeder begon: “Je vader is een schoft.” “Ja,” zei het jongetje, “helemaal.”
“Hij betaalt ook geen alimentatie.” “Ja,” zei het jongetje; hij is acht. Ik zoek een kans en vraag: “Zijn er momenten waarop
u en uw man het goed met elkaar hadden? Hebt u nog een trouwalbum? Daar staat hij zeker in.” Dat was een misvatting,
hij was overal uit geknipt. Soms zag ik een halve hoed of een halve hand. En het jongetje zat erbij. Ik vroeg naar zijn
kamertje, dat mocht ik zien van moeder. Ajax, Ajax, alles Ajax. Ik zeg: “Wie houdt er hier nog meer van Ajax?” Hij zegt:
“Mijn vader, we sms’en over de uitslag.” En ik zeg: “Goh, die krullen, heb jij die van je vader?” Hij zegt: “Wil je hem zien?”,
en trekt een schoen uit. Komt-ie met zo’n klein, onduidelijk fotootje, en zegt: “Hij zit in mijn schoen, dan draag ik hem altijd
bij me.” (Van den Eerenbeemt 2008, 135).’
93 In Griekse tragedies ‘volgt een held zijn geweten omdat hij denkt daarmee iets goeds en groots te doen. Toch faalt hij
omdat hij achter zijn persoonlijke, bewuste geweten ook een ander geweten werkt, het onbewuste, collectieve geweten.
Dit richt zich naar volledig andere wetmatigheden dan het persoonlijke geweten. In de tragedie is het bewuste geweten
de persoon, de goden zijn daar het onbewustse, collectieve geweten. Uit de samenwerking tussen deze beide gewetens
ontstaat het lot. Zolang we de werking van het onbewuste geweten niet begrijpen, werkt dit op een manier die we niet
kunnen sturen (Hellinger 2002b, 77.’
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Menselijke zijnsorde (Buber & Böszörményi-Nagy)
De menselijke zijnsorde is een gemeenschappelijke wereld waaraan alle mensen deel hebben.
Het begrip is afkomstig van Buber en is gelieerd aan existentiële schuld die tussen mensen
plaatsvindt en waarbij deze orde94 verstoord raakt. Volgens Buber heeft iedereen weet van deze
orde. Als iemand de menselijke zijnsorde heeft geschonden, is deze persoon ook de enige die
hem kan herstellen.
Nagy verbindt Bubers concepten ‘existentiële schuld’ en ‘menselijke zijnsorde’ op zijn beurt met
zijn eigen opvattingen van verschuldigd zijn, verplichting, verdienste en verbondenheid. Existentiële schuld heeft daarom bij Nagy een andere betekenis dan bij Buber. Bij Buber betreft het
de schuld die iemand op zich laadt wanneer hij een ander daadwerkelijk schade toebrengt. Bij
Nagy verwijst het in in eerste instantie naar een verschuldigd zijn in een loyaliteitsverhouding.
Het betreft hier dus schuld als een openstaand tekort in het evenwicht van geven en nemen
(Meulink-Korf & Van Rhijn 1997, 158-159). Nagy maakt echter ook onderscheid tussen schuld in
‘boekhoudkundige zin’ en schuld als een ‘gevolg van een (morele) overtreding’ (Dillen 2004, 87).
Zie ook: §3.3.4 Het geweten: Schuld als een schending van de zijnsorde: deel I

Meerzijdige aandacht (Böszörményi-Nagy) Zie: Veelzijdige partijdigheid
Moratorium (Böszörményi-Nagy)
Het moratorium is volgens Nagy de periode waarin een cliënt voor zichzelf besluit om niet direct
te werken aan het therapeutisch doel, dat hij samen met de therapeut heeft vastgesteld. Onder
tussen kan verder worden gegaan met de begeleiding, maar ligt het accent op andere aspecten.
De tijdsduur van het moratorium wordt vaak niet op voorhand vastgesteld (Dillen 2004, 91).

Onschuld ontheffen (Böszörményi-Nagy) Zie: Exoneratie
Ontschuldigen (Böszörményi-Nagy) Zie: Exoneratie

Orde (Böszörményi-Nagy)
Nagy spreekt van een rechtvaardige orde, die volgens hem gevonden kan worden ‘in relaties
waarin sprake is van een faire, billijke balans van geven en nemen. Vertrouwen is gebaseerd op
de graad van intermenselijke rechtvaardigheid (Dillen 2004, 60).’ Bij een rechtvaardige orde dient

94 Het begrip menselijke zijnsorde is niet te verwarren met het begrip orde of rangorde van Hellinger, dat doorgaans
een chronologische betekenis heeft. Wel is het bij Hellinger zo dat iemand na het begaan van een ernstig schuldfeit zoals
moord of verkrachting zijn plek in de orde van het familiesysteem kan hebben verspeeld. De dader heeft in zo’n geval vaak
een sterkere binding met het slachtoffer. Beiden zijn verbonden door het lot dat door de dader tot stand is gekomen. Het
onderzoek van Cohen (2006b; 2008) naar de toepassing van familieopstellingen met delinquenten die ernstige misdaden
hebben begaan en hun familie ook mogelijk is. Veel van deze gedetineerden worstelen ook met het slachtofferschap van
hun eigen familie ten opzichte van hun daad en hopen dat deze geen navolging of andere slechte gevolgen heeft (ibidem).
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te worden opgemerkt, dat er volgens Nagy beslist geen sprake is van van een scheiding tussen
rechtvaardige en goede mensen aan de ene kant en onrechtvaardige, slechte mensen aan de
andere (ibid., 61).

Orde (Hellinger)
Orde is bij Hellinger in de eerste plaats een chronologische orde. Degenen die eerst komen
hebben binnen de orde een plek vóór degenen die later komen. De orde geldt als een van
de drie primaire relationele behoeften, die Hellinger onderscheidt (zie: primaire behoeften in
relaties). Door uitlsuiting – die soms kan ontstaan door ontkenning of verzwijgen, zoals bijvoorbeeld in het geval van een dood geboren kind – wordt iemand buiten de orde geplaatst. Vanuit
het systemisch geweten neemt een later lid van het familiesysteem de taak op zich de uitgeslotene weer een plek te geven en ontstaat een verstrikking. De orde is hierdoor enerzijds hersteld,
maar er is een nieuwe verstoring in de orde ontstaan doordat degene die verstrikt is nu een oneigenlijke plek inneemt. Een verstoring in de orde kan ook ontstaan wanneer een kind bemiddelt in
het conflict tussen zijn ouders. Hoewel het kind handelt vanuit liefde, is de positie die hij hierbij
inneemt niet in overeenstemming met de orde. Zie ook: §3.3.2

Parentificatie (Böszörményi-Nagy)
In het geval van een goede balans, in een betrouwbare relatie, geven de ouders heel veel aan
hun kind en geeft het kind op een gepaste wijze (passend bij de leeftijd) aan de ouders. Wanneer
het kind echter door een te grote verantwoordelijkheid wordt belast richting de ouders, omdat
deze worstelen met hun eigen problemen, is sprake van parentificatie. Het kind heeft dan meer
zorg voor de ouder, dan de ouder voor het kind. Het kind krijgt de rol van een ‘vervangouder’
en moet de zorg die de ouder gemist heeft bij de eigen ouders, compenseren. Voorbeelden
van parentificatie zijn seksueel misbruik van het kind of het kind dat als scheidsrechter fungeert
tijdens ruzies van de ouders (Dillen 2004, 69).
Dat een kind op jonge leeftijd ‘volwassen’ taken op zich neemt, is volgens Nagy nog niet het
ergste. De situatie verergert, wanneer het kind er geen erkenning voor krijgt of wanneer haar
zorg niet gezien wordt. Erkenning voor wat het kind geeft daarentegen legt gewicht op de schaal
en herstelt tot op zekere hoogte het evenwicht (ibidem).

Primaire behoeften in relaties (Hellinger)
Er zijn drie behoeftes die in alle relaties gelden en die overeenkomen met ons geweten. Ze
bepalen de kwaliteit van onze relaties. De primaire behoeften hebben op het niveau van het
collectieve (systemische) geweten en het persoonlijke geweten een andere invulling (zie Schema
III, p. 58). De die primaire behoeften zijn als volgt:
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‘De behoefte om ergens bij te horen, dat wil zeggen aan binding.
De behoefte aan gelijkwaardigheid bij geven en nemen, dat wil zeggen aan evenwicht.
De behoefte aan de veiligheid van sociale regels en voorspelbaarheid, dat wil zeggen
aan orde (Hellinger 2001a, 23).’
Recht (Böszörményi-Nagy) Zie: Entitlement
Reciprociteit (reciprocity) (Böszörményi-Nagy)
Reciprociteit duidt een dialectische verbondenheid aan tussen het ik en de ander. Hierin klinkt de
visie van Buber door. In zijn intergenerationele opvatting van relaties verschilt Nagy echter van
Buber. Buber heeft het vooral over relaties en ontmoetingen van korte duur (Dillen 2004, 25).

Rechtvaardigheid (Böszörményi-Nagy)
Rechtvaardigheid heeft betrekking op de ethisch(-relationele) dimensie en vormt daarin een sleutelbegrip. Wanneer in een relatie sprake is van een faire balans van geven en nemen, is er sprake
van rechtvaardigheid. Mensen voelen vaak aan of de balans van geven en nemen rechtvaardig
is. Is iemand echter destructief gerechtigd, kan kan deze waarneming van rechtvaardigheid
vertekend zijn door het relationele tekort dat nog open staat. Nagy blijft verder enigszins vaag
over het begrip rechtvaardigheid, hoe wel hij het binnen zijn theorie als een belangrijk begrip
opvat. ‘De rechtvaardigheid binnen een relatie is de meest diepe en omvattende context. Dit is
de context waarnaar de contextuele therapie verwijst (Onderwaater 1989, 34).’

Rechtvaardigheid van de menselijke orde (justice of the human order) (Böszörményi-Nagy)
Volgens Meulink-Korf en Van Rhijn is dit begrip een contaminatie van Bubers begrippen justice of
the order of being en order of the human world. Het begrip heeft volgens Dillen in het werk van
Nagy geen specifiek bepaalde betekenis, maar geeft wel blijk van een eigen mens- en wereldbeeld (2004, 60). De rechtvaardige orde is door Nagy wel gedefinieerd. Zie: Orde

Representatieve waarneming (Hellinger)
Representatieve waarneming vindt plaats door representanten die in een familieopstelling zijn
opgesteld. Zie representeren iemand uit het familiesysteem en hebben binnen de opstelling
gewaarwordingen op basis van de plaats die zij innemen. Uit de representatieve waarneming
komt naar voren wat er op systemisch niveau speelt voor elk van de betrokkenen binnen de
context die is opgesteld. Zie verder: §3.1.2
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Roulerende rekening (revolving slate) (Böszörményi-Nagy)
De roulerende rekening is een intergenerationeel principe. Het betreft een ‘vervangende
oplossing om de rekening voor kwetsingen en het tot slachtoffer gemaakt zijn in het verleden te
presenteren aan een onschuldige derde partij (Van Heusden & Van den Eerenbeemt 1983, 126).’
Via dit principe worden patronen vaak intergenerationeel overgedragen. De roulerende rekening
is gebaseerd op het destructief recht dat iemand eerder als slachtoffer heeft verworven.

Schuld (Buber)
Volgens Buber is schuld niet in ziel, maar in het zijn gezeteld. Buber kritiseert de psychotherapie
die volgens hem schuld ten onrechte heeft losgekoppeld van de existentiële situatie95. Het is niet
te herleiden tot een wandaad tegenover een taboe of tegenover het gezag, zoals Freud schuldgevoelens duidt (Buber 1983, 212-214). Volgens Buber betekent de beschadiging van een betrekking, dat ‘daar de menselijke zijnsorde beschadigd is (ibid., 221).’ Zie ook: menselijke zijnsorde
Existentiële schuld doet zich voor als iemand de ordening van de mensenwereld
schendt, wier grondslagen hij kent en erkent als die van zijn eigen menselijk bestaan en
van alle menselijk bestaan (Buber 1983, 216-217).

Schuld (Böszörményi-Nagy)
Met het woord schuld wordt bij Nagy geduid op existentiële schuld en niet op schuldgevoelens.
Schuld heeft betrekking op de relationele realiteit. Schuld is te onderscheiden van schuldgevoelens, die in de contextuele therapie een geheel andere betekenis hebben. In tegenstelling tot bij
Buber, die ervan uitgaat dat iemand zich bewust moet zijn van de ethische normen die de schuld
betreft, kan schuld bij Nagy onbewust zijn (Onderwaater 1989, 102).
Existentiële schuld heeft bij Nagy een andere betekenis dan bij Buber (vgl. menselijke zijnsorde).
Bij Nagy verwijst schuld in eerste instantie naar een disbalans (openstaand tekort) in de balans
van geven en nemen (Meulink-Korf & Van Rhijn 1997, 158-159). Nagy onderscheidt echter ook
schuld in ‘boekhoudkundige zin’ en schuld als een ‘gevolg van een (morele) overtreding’ (Dillen
2004, 87). Deze laatste schuld komt overeen met de schuldopvatting van Buber.
Zie ook: §3.3.5 Het geweten: Schuld als een schending van de zijnsorde: deel I
Schuld (Hellinger)
Hetzelfde onderscheid tussen schuld in ‘boekhoudkundige zin’ en schuld als een ‘gevolg van
een (morele) overtreding’ dat Nagy hanteert, is terug te zien bij Hellinger. Bij Hellinger zijn schuld
zoals we deze gewaarworden of schuldgevoelens een uiting van het gegeven dat vanuit het

95 Buber beschrijft dat psychologen zich met name bezighouden met schuldgevoelens in plaats van met de schuld zelf.
Hij verwijt de psychologie ‘dat zowel haar theorie als haar praktijk zich alleen met psychische schuldvoorstellingen heeft
beziggehouden, maar niet met de met schuld beladen gebeurtenissen, die wellicht van die voorstellingen de oorzaak zijn
(Buber 1983, 212).’
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persoonlijke geweten niet aan de primaire behoeften wordt voldaan. Volgens Hellinger is het
idee van onschuld zonder schuld een illusie, aangezien je niet tegelijkertijd aan de verschillende
primaire behoeften in relaties kunt voldoen (Hellinger 2001a, 24). De wens om onschuldig
te blijven ten aanzien van deze behoeften leidt er bovendien toe een persoon niet kiest voor
volwassenheid en individuatie. Groei en het verwerven van autonomie zijn in Hellingers optiek
niet mogelijk zonder zich in deze ook schuldig te voelen ten opzichte van het familiesysteem.
Schuld en verrekeningen die op systemisch niveau spelen zijn net als bij Nagy bij Hellinger
niet bewust waar te nemen. Deze betreffen het systemisch geweten. Hellinger beschrijft hoe dit
geweten vaak onze waarneming van goed en slecht bepaalt en ons kan verblinden voor moreel
onrecht. De verblinding die Hellinger hier noemt is enigszins vergelijkbaar met wat Nagy opvat
als de roulerende rekening96, waarvan het openstaande tekort een vertekenend beeld geeft van
relaties en van wat in deze relaties fair is. Door bewustzijn van deze vertekeningen – door inzicht
in de balansen uit ons eigen familiesysteem en erkenning voor het lot van anderen en wat wijzelf
hebben gegeven – neemt een dergelijk verblind zijn af. Hellinger beschrijft ook hoe te handelen
na schuld als een (morele) overtreding.
Zie ook: §3.3.5 Het geweten: Schuld als een schending van de zijnsorde: deel I & Vergeving,
verzoening en mededogen
Onder 3.3.10 is kritiek geformuleerd op hoe Hellinger met behulp van het transcendente
geweten schuld heeft getracht te overtijgen.

Schuldgevoelens (Böszörményi-Nagy)
Schuldgevoelens hebben hun oorsprong in de persoon zelf (Onderwaater 1989, 102). Schuldgevoelens zijn daarmee dus van een andere aard dan schuld, die geworteld is in de relationele
dimensie.

Schuldgevoelens / Gevoelens van onschuld (Hellinger)
Volgens Hellinger dienen gevoelens van schuld en onschuld om de primaire behoefte aan binding
veilig te stellen. Schuldgevoel is het signaal dat een handeling de relatie schaden of op het spel
zetten. Wanneer de relatie met ons (familie)systeem in gevaar komt, staat onze geborgenheid
op het spel. Schuldgevoelens en gevoelens van onschuld zijn een uiting van het persoonlijk
geweten. Ze zijn te onderscheiden van schuld als schending van de zijnsorde.

Symmetrie versus asymmetrie (Böszörményi-Nagy)
‘Relaties tussen vrienden, broer en zusters, echtgenoten, zakelijke relaties enzovoort zijn
symmetrisch ten opzichte van de verwachtingen over een rechtvaardige uitwisseling van geven-

96 De roulerende rekening verwijst naar een verstoorde balans van geven en nemen die wordt doorgegeven. Bij Nagy
komt uitsluiting ook aan de orde.
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en-nemen. In een betrouwbare relatie strekt deze balans van rechtvaardigheid zich over een
lange periode uit. Wanneer de rechtvaardige verdeling verwaarloosd of genegeerd wordt, zal
de relatie aan betrouwbaarheid inboeten. De partij die tekort gedaan is, moet voor zijn recht
opkomen om verstoring of een mogelijke afbreking van de relatie te voorkomen.
Intergenerationele relaties (ouder-kind relatie) zijn fundamenteel asymmetrisch. Deze relaties
zijn onomkeerbaar en onvervangbaar. Ouders kunnen en mogen niet verwachten dat ze volledig
kunnen worden terugbetaald voor wat zij aan zorg voor hun kinderen hebben bijgedragen (Van
Heusden & Van den Eerenbeemt 1983, 126).’

Tussenin – tussenmenselijke (Buber)
Het tussenin en tussenmenselijke zijn twee begrippen die beide verwijzen naar wat zich tussen
mensen afspeelt. Dit tussenin of tussenmenselijke is nooit terug te brengen tot de personen
die deelnemen aan de relatie. Waaijman beschrijft dit als volgt: ‘Het tussenmenselijke is datgene
wat tussen mensen gebeurt, waaraan ze als aan een onpersoonlijk proces deelnemen en wat de
individuele mens wel als zijn doen en ondergaan beleeft, maar wat hij daartoe niet zonder meer
rekenen mag (1990, 54).’
Volgens Hartensveld (1993, 62) is het tussenin in Bubers optiek een ‘oercategorie van de
menselijke werkelijkheid’, die echter niet altijd in gelijke mate wordt gerealiseerd. Het is de
manifestatie van de krachten die werken tussen ‘ik’ en ‘jij’. Het is geen hulpconstructie, maar de
werkelijke drager en plaats van het intermenselijke gebeuren . Deze dimensie is volgens Buber
pas bereikbaar voor wie in een dialogische relatie treden (ibid., 63). Buber beschrijft de zijn visie
op het ‘tussenin’ als volgt:
Door een relatie tussen de menselijke personen niet meer, zoals men gewoon is, ofwel
in het innerlijk van de afzonderlijke individuen te lokaliseren, ofwel in een algemene
wereld waardoor zij worden omsloten en bepaald, maar in feite tussen hen in (ibid.,
62-63).

Veelzijdige partijdigheid – veelzijdig gerichte partijdigheid (Böszörményi-Nagy)
Veelzijdige partijdigheid is de ‘voornaamste methodologische houding van een contextuele
therapeut. Zij bestaat uit een zich volledig aan de kant kunnen stellen van de belangen achtereenvolgens en beurtelings alle gezinsleden en andere betrokkenen. Ook de niet aanwezige
personen worden hierin opgenomen. De bedoeling van deze houding is om een echte dialoog
op te roepen tussen de gezinsleden, betreffende ieders eigen unieke belangen en positie (Van
Heusden & Van den Eerenbeemt 1983, 126).’
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Verantwoordelijkheid (Böszörményi-Nagy)
Ongeacht psychische attitudes, dragen we volgens Nagy verantwoordelijkheid voor de gevolgen
van ons handelen of ons afzien van handelen. Daarnaast heeft verantwoordelijheid een tweede
betekenis binnen de dimensie van de psychologie, wanneer het verwijst naar de bereidheid of
het vermogen dat iemand toont om verantwoordelijkheid voor de echte dialoog op zich te nemen
in de fases van zelfafbakening en zelfvalidatie (Böszörményi-Nagy & Krasner 1994, 481).

Verbinding (rejunction) versus ontbinding (Böszörményi-Nagy)
‘Verbinding – een specifiek doel van contextuele therapie – verwijst naar de fundamentele ethiek
van het proces van omgaan met elkaar; dat wil zeggen: van elkaar vervreemde familieleden
hebben er baat bij wanneer zij elkaar weer vinden in verantwoordelijke dialoog. Ontbinding is het
tegenovergestelde van verbinding en betekent het uiteenwijken (of een gebrek aan integratie)
van eigenbelang en altruïsme. Ontbinding wijst daarom op een uitputting van resterend relationeel vertrouwen. Ontbinding is een kenmerk van relaties waarin familieleden zijn opgehouden
met het proces ethisch hun eigenwaarde te valideren door het aanbieden van gepaste aandacht
aan anderen (zelfvalidatie). Omgekeerd is verbinding een kenmerk van relaties waarin familieleden ervoor kiezen gerechtigde aanspraak te verwerven door zelfvalidatie (Böszörményi-Nagy &
Krasner 1994, 481).’

Verbindende taal (Böszörményi-Nagy)
‘[R]relationele taal die niet verwerpt en niet verbreekt (Meulink-Korf & Van Rhijn 2002, 44).’

Vergeven (Böszörményi-Nagy)
Nagy stelt exoneratie (ontschuldigen) voor als alternatief voor vergeving. Vergeving leidt volgens
Nagy tot een verdere verstoring van het evenwicht tussen dader en slachtoffer. Dillen relativeert
deze kritiek: dit is niet noodzakelijk het geval. Zie ook: Exoneratie & §3.2.4: Therapeutische
houdingen en ‘methoden’: d) Exoneratie - ontschuldigen
Vergeven (Hellinger)
Zie: §3.3.5 Het geweten: Vergeving, verzoening en mededogen
Verstrikking (entanglement, systemic entanglement) (Hellinger)
Een (systemische) verstrikking wil zeggen dat een cliënt een openstaande rekening uit zijn familiesysteem – en dus van eerdere generaties – overneemt, zonder zich daarvan bewust te zijn.
Mensen kunnen hier al hun energie in steken en het kan bepalend zijn voor hun leven. Ze treven
naar een evenwicht in wat Nagy aanduidt als het (intergenerationele) grootboek van de balans
van geven en nemen. Hellinger heeft drie relationele behoeften geformuleerd die op systemisch
niveau verstoord kunnen raken, waardoor verstrikkingen ontstaan. De loyaliteit waarmee een
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verstrikking tot stand komt wordt doorgaans versterkt wanneer iemand zelf voordeel heeft
ondervonden van de uitsluiting van een ander lid van het systeem (Franke 2003, 94-95).

Verzoening (Hellinger)
Zie: §3.3.5 Het geweten: Vergeving, verzoening en mededogen

Voorgesprek (Hellinger)
In het voorgesprek tijdens een familieopstelling noemt de cliënt het thema voor de opstelling.
Als de cliënt veel gaat vertellen, wordt hij aangespoord tot de kern te komen van zijn vraag. De
opsteller helpt deze vraag uit het verhaal van de cliënt te destilleren. Interpretaties en beschrijvingen van anderen worden door de opsteller afgeremd, omdat deze de waarneming van representanten kunnen kleuren. Feiten over de andere betrokkenen zijn voldoende voor de opstelling.
Als het thema of de vraag duidelijk is, stelt de opsteller een aantal vragen over de familie(geschiedenis). Ook hier is het belangrijk dat gevraagd en besproken wordt wat noodzakelijk is.
Wanneer hier wordt uitgeweid, neemt dit volgens Hellinger energie weg (vgl. nieuwsgierigheid)
en kan de fenomenologische waarneming bemoeilijkt worden (Hellinger 2004b, 150). De noodzakelijke vragen noemt Hellinger:
Wie behoren tot de familie?
Zijn familieleden vroeg gestorven97 of dood geboren en waren er bijzondere levensomstandigheden,
zoals bijvoorbeeld een handicap?
Was één van de ouders of grootouders voor de aanvang van deze familie verbonden met iemand
anders, d.w.z. verloofd, getrouwd of heeft één van hen een andere betekenisvolle relatie gehad?
(ibidem)

Wetend veld – morfisch veld (Hellinger)
De voorstelling van een wetend veld dienst als een model om te begrijpen wat er in een
opstelling gebeurt (Franke 2006, 36). Het helpt bijvoorbeeld de representatieve waarneming te
verklaren, die plaatsvindt zonder dat er veel informatie is meegedeeld. Een volledige verklaring
van het wetend veld en van representatieve waarneming is er (nog) niet.
Zie ook: §3.1.2 Toelichting op de werkwijze: Het wetend veld

97 Onder vroeg sterven dat gerekend wordt tot een zwaar lot, verstaat Hellinger (als richtlijn) sterven vóór het 28e
levensjaar. Onder het vroeg overlijden van een ouder vanuit het gezichtspunt van het kind beschouwt Hellinger het sterven
van de ouder voordat het kind 28 jaar is. Dergelijke gevallen kunnen een effect hebben op het familiesysteem. Beide
gelden als richtlijn, wanneer iemand 30 is kan dit systemisch nog hetzelfde effect hebben.
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Zelfafbakening (self-delineation) (Böszörményi-Nagy)
Zelfafbakening is het vermogen van een persoon om zijn autonome, individuele te definiëren.
Het is de eerste fase in van de dialoog. In het proces van zelfafbakening ontstaat de begrenzing
van het zelf ten opzichte van het niet-zelf waarmee het in relatie is (Böszörményi-Nagy & Krasner
1994, 481).

Zelfvalidatie (self-validation) (Böszörményi-Nagy)
Zelfvalidatie betreft het vermogen van een persoon om krediet te verwerven op basis van relationele integriteit, in plaats van het verdedigen van macht, eigendunk of invloed. Het betreft de
tweede fase van de dialoog.Het proces van zelfvalidatie bepaalt de ethische waarde van het zelf
en vergroot deze (Böszörményi-Nagy & Krasner 1994, 481).
Ziel (Hellinger)
De term ziel verwijst in familieopstellingen naar de bron van motivaties en impulsen die diep zijn
ingebed, waarvan de wortels zijn vergeten en de intenties niet meer beschikbaar zijn binnen het
bewustzijn (Cohen 2006a, 231). Volgens Hellinger wordt de ziel in zowel religie als in psychotherapie ten onrechte als iets persoonlijks beschouwd (2002a, 15). Zijn visie op de ziel verschilt dan
ook van de Christelijke opvatting van de ziel als zoekend naar verlossing, van de hindoeïstische
Atman die karma gedurende meerdere reïncarnaties doorgeeft en van de wetenschappelijke
invulling, die de ziel opvat als een mengeling van identiteit en bewustzijn op basis van celactiviteit in het lichaam. De algemene westerse opvatting van de ziel98, zowel binnen de wetenschap
als de religie, gaat uit van de mens die met name als een Ik bestaat (ibidem).
Hellingers opvatting van de ziel komt meer overeen met niet-westerse tradities, zoals het
taoïsme, boeddhisme en sjamanisme (ibidem). Hellinger beschrijft de werking van de ziel als
volgt:
Als we de werking van de ziel op onbevangen wijze bekijken, zou je zeggen dat wij ons ín een ziel
bevinden. Dat niet wij een ziel hebben, maar dat een ziel ons heeft en ons bezit. Dat niet zij ons tot
dienst is, maar dat zij ons in dienst neemt, evenals ons Ik (Hellinger 2002a, 15).

Hellinger ziet individuen niet als onafhankelijke eenheden, maar eerder als
links in a long chain connecting all those who have lived and will live, and those living now, as if we
were part of one life and one soul. Therefore soul reaches beyond us into another space: into our
families, into larger groups and into the world as a whole (Cohen 2006a, 231).99

98 De westerse opvatting van de ziel, zoals deze ook in het Christendom bestaat, heeft haar oorsprong in de vroege
Griekse filosofie. Ook onder de invloed van de Joodse, Christelijke en Is
99 Deze opvatting komt volgens Cohen (2008, 63) overeen met de generatieve onsterfelijkheid, zoals beschreven door
de psychoanalyticus Otto Rank.
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Bijlage 2: Theoretische verdieping
In deze bijlage zijn een aantal stukken opgenomen die te specifiek zijn om in de scriptie zelf op
te nemen. Ze vormen een verdieping van een aantal van de besproken onderwerpen.

2a. Religieus humanisme en spiritualiteit in relatie tot HGB vanaf 1945
De buitenkerkelijke gerichtheid van het HV betekende niet voor alle humanisten een afscheiding
van het religieuze. Het in 1945 opgerichte Religieus Humanistisch Verbond (RHV), dat zich vanaf
de oprichting bij het landelijke HV voegde, deed dit onder voorwaarde dat het religieuze aspect
als wezenlijk voor de mens erkend zou worden. De term ‘religieus’ verwees hierbij naar de
kosmische samenhang der dingen, zonder dat daarbij gedacht werd aan een god. Vanwege de
grote diversiteit in levensbeschouwingen binnen het HV, variërend van vrijzinnig protestantisme
tot atheïstische vrijdenkers, werd een diversiteit aan opvattingen over humanisme kenmerkend
voor de beweging. Volgens Kuijlman was het religieuze element binnen deze opvattingen echter
vanaf het begin niet onomstreden (Van IJssel 2007, 171-173). Vanaf het begin zijn de invulling van
het humanisme en de plek van het humanisme binnen het humanistisch raadswerk onderwerp
van debat.
Volgens Van Praag, zelf religieus humanist, was het bestuur in de beginjaren van het HV
overwegend rationalistisch van aard. In de jaren zeventig werd de passage over kosmische
verbondenheid uit de beginselverklaring van het HV geschrapt. In principe erkenden de rationelen en religieuzen binnen het HV elkaars legitimiteit, maar in de praktijk kwam het religieus
humanisme weinig naar voren. De beginselverklaring uit 1973 kan als rationeel-idealistisch
worden beschouwd (ibid., 175).
In de tussentijd leek het humanistisch raadswerk echter buiten deze ontwikkeling te staan.
Hier werd men sterk geïnspireerd door religieus humanisten. Als Van Praag in 1981 met een
artikel de discussie weer aanzwengelt, neemt ook binnen het HV de aandacht voor het religieuze
weer toe. Op het Humanistisch Opleidinsinstituut (HOI), opgericht in 1969, kwam spiritualiteit
op als betekenisvolle term. In de Nederlandse maatschappij namen ook de openheid en (onder)
zoekende en individualistische houding tegenover spiritualiteit toe. Binnen het HV groeide
de aandacht voor wat men aanduidt als ‘belevingshumanisme’. Later in de jaren tachtig vindt
volgens Jorna een tegengestelde ontwikkeling plaats op het HOI en binnen het HV (Van IJssel
2007). De voorzitters van het HV die vanaf dan volgen, spelen niet de bemiddelende rol tussen
de religieuzen en rationelen. Onder leiding van Cliteur als voorzitter verschuift het accent naar het
rationeel humanisme en vormt zich een taboe ten aanzien van spiritualiteit. De stellige houding
van Cliteur veroorzaakt echter ook een tegenbeweging. Daarnaast hield het HOI na 25 jaar op
te bestaan en gaat over in een wetenschappelijke beroepsopleiding, verzorgd door de UvH. De
oprichting van de UvH in 1989 is een invloedrijke ontwikkeling. Humanisme wordt hier vanaf hier
begin vanuit een ruimere historische en filosofische context bezien dan Nedeland. Levensbeschouwing en religie worden opgenomen in het onderwijsprogramma (ibidem).
In de nieuwe beroepsstandaard van het HV (2013) is ruimte voor spiritualiteit, esthetiek
en ‘ervaringen van diepgaande verbondenheid met mens, wereld en kosmos’. Rationaliteit
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en wetenschappelijkheid gelden nog als belangrijkere bronnen die kennis verschaffen over de
werkelijkheid en moreel oordelen, maar er is vanuit het HV niettemin ook ruimte voor een spirituele en meer inclusieve invulling van humanisme (ibidem). Inclusief humanisme wordt door
Derkx en Mooren gedefinieerd als ‘een open en dialogische levensbeschouwing, die betrokken
is op de kwaliteit van leven van concrete mensen, en uiteenlopende levenswijzen, opvattingen
en uitgangspunten kan insluiten (Jacobs 2001, 50).’ In 2012 is spiritualiteit door de Vereniging
van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (VGVZ) opgenomen in de definitie van HGB in de
beroepsstandaard. Enerzijds is er een groeiende openheid zichtbaar wat betreft de invulling van
levensbeschouwing en spiritualiteit, anderzijds is er nog sprake van terughoudendheid en ambivalentie rondom deze termen. HGB’ers voelen zich niet altijd vrij om hun eigen beleving van spiritualiteit naar buiten te brengen (Van IJssel 2007). Waar een aantal HGB’ers spiritualiteit ziet als
de kern van het werk, zijn sommigen huiverig voor de term omdat deze voor veel interpretaties
vatbaar is en negatieve associaties kan oproepen. Toch pleiten Van de Geer, Kuin en Leget (2008)
voor het gebruik van het woord spiritualiteit; ten eerste om daarmee aan te sluiten bij de internationale literatuur; ten tweede omdat het begrip niet zozeer een gebied afbakent, maar uitnodigt
samen de inhoud van het begrip te onderzoeken en tenslotte zou een andere term om dezelfde
thematiek aan te duiden vergelijkbare problemen met zich meebrengen (Van de Geer, Kuin &
Leget 2008, 36).

2b. Vier dimensies van relationele werkelijkheid in het werk van Nagy
In de relationele werkelijkheid van de persoon kunnen vier dimensies worden onderscheiden.
Een dimensie staat hierbij voor een groep – of soort – determinanten van het menselijk gedrag.
Schematisch kunnen deze dimensies als volgt worden weergegeven (Onderwaater 1989, 40):

Schema: De vier dimensies van de contextuele therapie (ibidem)

Relationele ethiek
Transacties
Psychologie
Feiten

Het schema laat zien dat Nagy de relationele ethiek als een overkoepelende dimensie
beschouwt. Met de opeenvolging van de drie andere dimensies wil Nagy overigens geen hiërarchie aanbrengen. Ze komen stuk voor stuk in elke relatie voor en hebben onderling invloed op
elkaar. De vier dimensies die deel uitmaken van zijn benadering, tonen dat Nagy veel aspecten
van het menszijn in zijn therapie betrekt.
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Onder de dimensie van de feiten vallen (objectiveerbare) gebeurtenissen die invloed hebben op
iemands leven. Hierbij kan gedacht worden aan sekse, nationaliteit, ras en religie: feitelijkheden
die een persoon met zijn geboorte mee krijgt. Feiten die in hoge mate invloed hebben op het
bestaan, noemt Nagy existentiële feiten. De dimensie van de psychologie duidt de individuele
psychologie aan. Hieronder vallen behoeften (zoals erkenning), afweermechanismen, egosterkte,
motivaties, dromen en leerprocessen die een rol spelen in het innerlijk van de persoon. Tot dit
domein hoort ook de vraag hoe iemand zelf zijn huidige situatie ervaart. In de dimensie van de
interacties of de transacties horen patronen thuis, waaronder communicatiepatronen, zondebokmechanismen, machtscompetitie en regels. Het gaat hier vooral om gedrag dat is waar te
nemen en over onderlinge relaties (Onderwaater 1989, 40-41; Dillen 2004, 34-35).
De overkoepelende, relationele ethiek heeft een eigen karakter. De andere dimensies
krijgen hun contextuele betekenis als ze vanuit deze vierde dimensie beschouwd worden. Deze
dimensie draait om rechtvaardigheid van de relatie: het evenwicht van geven en nemen. Volgens
Nagy is begeleiding vanuit deze dimensie het meest effectief. Tegelijkertijd is het de ethische
dimensie waar het fout loopt, wanneer er iets misgaat tussen mensen. Dit heeft vervolgens zijn
uitwerking op de andere dimensies (Onderwaater 1989, 18; Dillen 2004, 35).

2c. Vergeving versus exoneratie in het werk van Nagy
Nagy maakt onderscheid tussen vergeving en exoneratie (ontschuldigen). Volgens Nagy is
vergeving een beweging van het slachtoffer, waarbij deze de schuld als het ware in de eigen
rugzak steekt. De balans raakt hierbij verder uit evenwicht doordat enkel het slachtoffer krediet
verwerft, in een toename van het destructief recht. Vergeving zou het slachtoffer daarmee, als
dit zich inderdaad voordoet, in een superieure machtspositie brengen. Volgens Dillen is er in
dat geval echter de facto geen sprake van vergeving. De dynamiek die Nagy beschrijft ontstaat
wanneer het slachtoffer zich beroept op de ‘genereuze’ daad van het vergeven of wanneer
vergeving voor het slachtoffer het doel heeft greep te krijgen op de dader. Wanneer er daadwerkelijk sprake is van vergeving, is dit weliswaar ook een vorm van machtsuitoefening door het
slachtoffer, maar dit betreft de macht waarmee het slachtoffer zich vrij maakt van de macht die
de dader over hem heeft. Dit kan gezien worden als een positieve vorm van macht. Net als bij
exoneratie geldt hier dat de dader wordt losgemaakt van de last van zijn schuld, maar niet van de
schulddaad zelf. Afzien van straf is dan ook geen vanzelfsprekende voorwaarde voor vergeving,
integendeel. Wanneer de dader een constructieve straf ondergaat, kan dit juist wegen openen
voor dader en slachtoffer, omdat de dader dan mogelijk tot berouw kan komen en er voor het
slachtoffer een beperkte vorm van gerechtigheid plaatsvindt (Dillen 2008, 18-19).
Een verschil tussen vergeving en exoneratie bestaat erin dat vergeving een proces veronderstelt bij zowel het slachtoffer als de dader, terwijl exoneratie ook de houding van één van
beiden kan betreffen. Exoneratie, vergeving en verzoening zijn volgens Dillen te zien als drie
fasen in een proces. Elk van de fasen is op zichzelf waardevol en kan niet zonder de vorige.
Ze kunnen echter gelijktijdig plaatsvinden: fase is hier niet noodzakelijk een temporeel begrip.
Tegelijkertijd is het echter zo, dat geen van de fasen garantie geeft dat ook een volgende fase zal

142 | Bijlage 2

plaatsvinden. Wanneer een dader geen schuld erkent, is er bijvoorbeeld geen vergeving mogelijk.
Pollefeyt spreekt in dit verband van ‘onvergeeflijkheid’. Verzoening is volgens Dillen de stap
waarbij dader en slachtoffer na vergeving besluiten samen verder ‘op weg te gaan’. Ook deze
stap is niet noodzakelijk nadat vergeving goed is verlopen (ibid., 19-20).
De visie van de filosoof Paul Ricoeur (1913-2005) ten aanzien van vergeving sluit aan bij de
visie van Dillen die hierboven is beschreven. Bij Ricoeur vindt het aanbod van vergeving richting
de dader zijn basis in een vorm van transcendentie. Nagy spreekt niet over transcendentie.
Hellinger noemt in dit verband het transcendent geweten (zie §3.3.4). Wanneer transcendentie
met vergeving in verband wordt gebracht, is er volgens Dillen toch een vorm van generositeit
aanwezig. Het gaat hier echter niet om superieure generositeit100 zoals Nagy die bekritiseert.
Transcendentie of geloof vormen hier ook geen vervanging van het tussenmenselijke, maar
staan daar evenmin los van. ‘Exoneratie (en a fortiori vergeving) is niet vanzelfsprekend en vloeit
voort uit een dieper vertrouwen: vertrouwen dat het zoeken naar een nieuw perspectief op de
dader en het aanbieden van vergeving uiteindelijk zinvol is, ondanks het riskante karakter van dit
aanbod (ibid., 21).’

2d. Representatieve waarneming binnen een familieopstelling
Hellinger heeft herhaaldelijk aangegeven dat hij representatieve waarneming als een mysterie
beschouwt. De werking en de nauwkeurigheid van deze waarneming heeft hij naar eigen zeggen
fenomenologisch vastgesteld (Hellinger 2002a). Toch is er wel degelijk iets te zeggen over deze
vorm van waarneming en over vergelijkbare fenomenen die in de wetenschap al eerder onderzocht zijn.
De overdracht van informatie die tijdens de representatieve waarneming plaatsvindt, kent
geen overeenkomstig wetenschappelijk model (Franke 2003, 39; Cohen 2008, 70). In verschillende methoden, waaronder psychodrama en familiesculpturen, is het eveneens bekend dat
degene die een rol op zich neemt, emoties ervaart die bij deze rol horen. Ook het fenomeen
waarbij mensen henzelf onbekende gewaarwordingen van anderen overnemen is algemeen
bekend. Volgens Franke is het aannemelijk dat elke vorm van menselijk begrijpen en inlevingsvermogen gebaseerd is op het vermogen om zichzelf in andermans schoenen te plaatsen en op
die manier diens emoties te delen. Tot het ontstaan van de psychotherapie werd deze methode
echter niet op een bewuste en systematische manier ingezet (Franke 2003, 39).
De overdracht en tegenoverdracht uit de psychoanalyse vormen volgens Franke een vergelijkbaar fenomeen als representatieve waarneming. Overdracht ontstaat volgens Freud spontaan
in alle menselijke relaties. In de overdracht worden volgens hem een bepaald type geestelijke
structuren aangesproken, waardoor een eerder persoon vervangen wordt door de persoon van
de therapeut. Tegenoverdracht is de reactie van de therapeut op deze overdracht. Hierbij kunnen
emoties en fysieke gewaarwordingen optreden, die voor een getrainde therapeut herkenbaar

100 Wellicht gaat het hier om een vorm van generositeit die niet ten dienste staat van het zelf of de eigen
machtsuitoefening, zoals Nagy het eerder beschreef, maar juist om een vorm van generositeit die aan het zelf, de situatie
en de balans van geven en nemen ontstijgt.
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zijn als onbekend of buiten verhouding in relatie tot de situatie die zich voordoet (ibidem). Een
wezenlijk verschil tussen de psychoanalyse en familieopstelling, is echter dat de cliënt en
therapeut zich binnen de psychoanalyse niet binnen het familiesysteem bevinden. Door het
verschil in setting en werkwijze zijn niet dezelfde termen toepasbaar.
De vraag hoe men als representant kennis opdoet van een situatie, heeft in het verleden al
tot vragen geleid hoe kennisverwerving in het algemeen tot stand komt. In 1907 schreef Theodor
Lipps een essay getiteld The knowledge of unfamiliar I’s (ibid., 40). Naast de kennis die we
opdoen via onze zintuigen en onze herinneringen, beschrijft hij een derde vorm van kennis, die
noch kan worden uitgelegd, noch als fenomeen verklaard kan worden: de kennis door middel van
begrijpen. ‘It is the knowledge or the certainty that a conscious life, which is just like one’s own,
is linked to certain general sensual events in conscious perception (ibidem).’ Het gaat net als bij
de andere twee vormen om kennis die er gewoonweg ís en die volgens Lipps aan de basis ligt
van alle kennis (ibid., 41).101

2e. Het wetend veld binnen een familieopstelling
Hoewel er geen volledige wetenschappelijke verklaring is voor wat zich binnen een familieopstelling voltrekt, wordt er sinds 1999 vaak verwezen naar het wetend of morfisch veld uit het wetenschappelijk werk van de Engelse bioloog Rupert Sheldrake (Mahr 2002, 29; Franke 2006, 35;
Cohen 2008, 70). Volgens Franke en Gminder dient de voorstelling van het morfisch veld als een
zinvol en bruikbaar model om te begrijpen wat zich tijdens een opstelling voltrekt, zolang het zich
bij onderzoek en in zijn werkingen bewijst (Franke 2006, 36; Gminder 2005). Psychotherapeut en
opsteller Franz Ruppert (2012, 213) waarschuwt ervoor het gebrek aan kennis op te vullen met
speculatieve, spirituele denkbeelden, die volgens hem de geloofwaardigheid van de methode
schaden. De theorie van Sheldrake wordt hier kort als verklaringsmodel besproken.
Sheldrake’s centrale hypothese bestaat erin dat levende organismen resoneren met informatiebronnen die omvattender zijn dan zijzelf.102 Sheldrake heeft hiermee het oude idee van
een omvattende heelheid opnieuw opgepakt en verder ontwikkeld. De grondprincipes van het
morfisch veld weerspiegelen de voorstellingen van Thales van de wereldziel en Jungs gedachten
van een collectief onbewuste. Op basis van dit model kunnen we ons voorstellen dat het lichaam
als een resonantielichaam informatie uit de omgeving opneemt, zoals een instrument meetrilt
met de geluiden van de omgeving (Franke 2006, 35-36).

101 Volgens Eric Berne kan de mens iets weten zonder te weten hoe hij het weet. In een artikel uit 1949 beschrijft
Berne intuïtie een vorm van kennis die niet voor andere kennisvormen onder doet en die gedurende het leven wordt
aangescherpt. Op een gegeven moment kan op basis van intuïtie met minimale informatie kennis worden verkregen
(Franke 2003, 41).
102 Cohen (2008) noemt in zijn werk naast Sheldrake ook ander wetenschappelijk onderzoek dat ingaat op de
werking van het wetend veld. Veel van deze onderzoeken wijzen in hun onderbouwing naar de kenmerken van de
kwantumfysica, die laat zien dat verschillende en ogenschijnlijk losstaande gebeurtenissen onderling een significante
relatie met elkaar kunnen hebben. Het gebruik van de kwantumfysica om menselijke fenomenen te verklaren is echter niet
onomstreden. Sheldrake zelf geeft aan in communicatie met Cohen dat met name de academische wereld zijn onderzoek
heeft genegeerd, in plaats van er kritiek op te geven of erop te reageren. Meer informatie over wetenschappelijke
verklaringsmodellen die mogelijk kunnen bijdragen aan een begrip van de werking van familieopstellingen is te vinden in
Cohen (2008, 70-74).
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Elke structuur, zij het een organisme of een systeem, leeft in een morfisch veld dat werkt als een
geheugen waarin alle belangrijke informatie van het systeem ligt opgeslagen. De aparte elementen
zijn als delen van het geheel daarom met het geheel in resonantie. Ieder deel van deze structuur,
dus ieder lid van dit systeem of ieder individu in een organisatie, heeft deel aan het weten over
het geheel en alle belangrijke gebeurtenissen. Daarbij wordt het geheugen niet als een functie of
persoonlijke prestatie van onze hersenen beschouwd, maar als een ‘geheugenveld,’ waardoor wij,
net als een radio-ontvanger door radiogolven, voortdurend omgeven zijn (ibidem).

In het algemeen blijft het lastig om algemene principes te formuleren voor het functioneren
van systemen. De General System Theory (GTS) (1968), geïntroduceerd door de bioloog Von
Bertalanffy, een van de grondleggers van de systeemtheorie, heeft als doel om tot een interdisciplinair begrip van systemen te komen. Voortbordurend op de gestaltpsychologie beschouwt
Betalanffy een systeem als een verzameling elementen die samen een georganiseerd geheel
vormen103 (Onderwaater 1989, 13-14). Volgens Baartman is een systeem echter niet iets dat a
priori gegeven is, maar wordt het mede door de interpretatie van de waarnemer actief geconstrueerd (ibidem). Dubrovsky stelt dat de systeemwetenschap de geschiedenis van het denken
over systemen moet bestuderen als een proces waarin principes ontwikkeld worden. Net als
Baartman stelt Dubrovsky dat het systeem niet als een reëel object gegeven is. Het doel van de
systeemtheorie ziet Dubrovsky in het omgaan met en begrijpen van complexiteit (2004, 109).
Net als Franke richt hij zich niet op principes die volgens de natuurwetenschappen als objectief
waar gelden, maar op principes die de werking van systemen verklaren en met de waarneming
overeen komen.

2f. Achtergronden bij de Hellinger: Eric Berne en de transactionele analyse
Met zijn Transactionele Analyse (TA) (1973) bouwt Eric Berne (1910-1970) voort op de inzichten
van Moreno. De TA gaat ervan uit dat disfunctioneel gedrag het resultaat vormt van zelfbeperkende beslissingen die ontstaan zijn in de kindertijd. Deze beslissingen monden samen uit in het
‘levensscript’, het onbewuste levensplan dat bepaalt hoe het leven geleefd wordt. De therapie
richt zich er volgens de International Transactional Analysis Association op veranderingen aan te
brengen in het levensscript (Cohen 2008, 29).
Hellinger heeft zich in de vroege jaren zeventig ondergedompeld in de TA. In deze periode
leerde hij inzicht verkrijgen in ingebedde patronen door middel van verhalen, sprookjes en films
die voor een individu speciale betekenis hebben. Hij vroeg cliënten hierbij een verhaal te kiezen
dat met henzelf de meeste overeenkomsten had. In zijn werk zag Hellinger de centrale premisse
van de TA bevestigd, dat er een onbewuste, onderliggende structuur is die de reactie van
mensen tegenover hun omgeving bepaalt (Cohen 2008, 29). De TA maakt onderscheid tussen
het Kind, de Ouder en de Volwassene, die deel uitmaken van de persoon zelf.

103 Het geheel vormt daarbij volgens Von Bertanlanffy een Gestalt, een geheel-meer-dan-de-delen (Onderwaater 1989,
13-14).
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Vanuit een fenomenologisch gezichtspunt was Hellinger bereid om een theorie aan te passen,
wanneer deze niet strookte met zijn ervaring met cliënten. In het geval van TA merkte Hellinger
dat het levensscript niet alleen terugging op vroege ervaringen in relatie tot de ouders. In
sommige gevallen waren er andere bronnen bepalend. Een voorbeeld hiervan vormden cliënten
die het verhaal van Repelsteeltje (‘Rumpelstilzchen’) kozen. In dit sprookje wordt een moederloos kind weggegeven door haar vader. Hellinger vroeg dan: ‘Wie is er weggegeven?’ In veel
gevallen betrof dit iemand twee generaties voor de cliënt zelf, hoewel dit gegeven tegelijkertijd
in het levensscript van de cliënt zelf centraal stond. Op basis van deze observaties concludeerde
Hellinger dat veel van ons lijden niet gebaseerd is op wat we zelf hebben meegemaakt, maar
op wat anderen in ons systeem hebben ervaren of doorstaan (Hellinger 2001a). Deze inzichten
brachten Hellinger ertoe zich in de Verenigde Staten verder te verdiepen in de familietherapie van
Satir en Böszörményi-Nagy die daar opkwam (Cohen 2008).
De overeenkomst die blijft bestaan tussen Hellingers werkwijze en de TA, is dat over het
algemeen gewerkt wordt met processen, houdingen en bijvoorbeeld identificaties die in de
jeugd ontstaan zijn. Deze kunnen hun oorsprong hebben in gebeurtenissen in de jeugd zelf
(Berne) en daarnaast ook in eerdere generaties (Hellinger) en vormen een onderliggend patroon
in iemands leven, zonder dat een persoon zich daar zelf van bewust is. Een verschil is echter
dat de TA geen gebruik maakt van een meervoudig perspectief, zoals in de benaderingen van
Hellinger, Satir en Nagy wel het geval is. Bij TA wordt systemisch gewerkt vanuit een individualistisch perspectief. Volgens Hedman en Kruus (1987) kan dit perspectief ertoe leiden dat het
individu een ‘self reliant king’ wordt of een martelaar, wat in wezen hetzelfde is. Volgens hun
kritiek staat de positie van de volwassene, die controle houdt, in de TA te veel centraal.
De TA gaat uit van een negatieve definitie van de krachten die op het individu hebben
ingewerkt. Volgens Hedman & Kruus is TA niet gericht op begeleiding naar heelwording (1987,
177). Er is in de TA geen sprake van een holistisch mensbeeld. Het mensbeeld binnen deze benadering beperkt zich tot de analyse van de problematiek van de cliënt. TA verschilt hierin van de
andere systemisch gerichte benaderingen die hier worden besproken en van HGB, waarin niet
probleemgericht gewerkt wordt. Hellinger werkt oplossingsgericht in plaats van probleemgericht,
zoals nog zal worden besproken. In HGV staat de mens zelf centraal. Zowel in de systemische
benadering van Hellinger als in geestelijke verzorging wordt ernaar gestreefd om iemands krachtbronnen (opnieuw) aan te spreken.

2g. Achtergronden bij de Hellinger: Milton Erickson en hypnotherapie
Hellinger noemt de Amerikaanse psychiater Milton Erickson (1901-1980) en diens leerlingen als
een belangrijke invloed op zijn werk. Erickson, gespecialiseerd in hypnose en familietherapie,
is de grondlegger van de hypnotherapie. Een belangrijk uitgangspunt uit zijn therapie noemt
Hellinger de erkenning en acceptatie van elk individu en het uitgangspunt om een persoon te
benaderen vanuit zijn eigen taal en referentiesysteem (Hellinger 2001b, 441). Erickson staat erop
dat de begeleider in de therapie de leiding houdt en niet in een afhankelijkheidspositie gemanoeuvreerd wordt. In zo’n positie stelt de cliënt zich zwak op. Als de therapeut dan wil helpen,
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heeft de cliënt de controle (Hellinger 2004a, 77). Hellinger neemt verder het gelaagd luisteren
en reageren van Erickson over, waarbij aandacht uitgaat naar wat de cliënt vertelt en tegelijkertijd
naar diens lichaamstaal en minimale bewegingen. Deze signalen zijn vaak tegengesteld en veelzeggend (Hellinger 2001b, 441).104
Bij familieopstellingen wordt er net als bij hypnotherapie vaak gewerkt vanuit een lichte
trance, die zich bijvoorbeeld kenmerkt door een andere tijdsbeleving van degenen die bij het
proces betrokken zijn (Kampenhout 2001, 38). Hellinger maakt in navolging van Erickson regelmatig gebruik van verhalen in zijn werk (Hellinger 2001a, 318). Hellingers verhaal Twee soorten
weten is opgenomen in de bijlage.
Erickson gaat er vanuit dat hetgeen wat iemand onbewust het meest bezighoudt, altijd
ook tot uitdrukking komt in iemands handelen, zij het vaak in gecodeerde vorm. De mens toont
zichzelf in alles wat hij doet. Erickson gebruikt deze uitdrukkingsvormen en het referentiekader
van de cliënt, niet om deze te analyseren of om erop te projecteren, maar als een manier om
het unieke perspectief van de ander te begrijpen. Ritterman (2002, 188) noemt dat veel van het
werk van Erickson te begrijpen is vanuit de aanhoudende en heftige lichamelijke pijnen die hij
gedurende zijn leven heeft ervaren. Hij heeft zijn begrip van pijn uitgebreid naar andere menselijke dilemma’s en patronen, waaronder de cyclus van misbruik. Ondanks dat Erickson bekend
staat om zijn kennis van manipulaties, vormen respect en acceptatie van uniciteit van de mens
zelf volgens Ritterman kernwaarden in zijn werk en zijn houding als therapeut. Ritterman noemt
acht basisprincipes uit het werk van Erickson:
Principle One. Be neither a pessimist nor an optimist, but a realist: Help your client to go through
the best door that is open.
Principle Two. Therapists create the circumstances in which change can occur. It is the client who
makes the changes.
Principle Three. Therapists need to speak in the client’s language, not the other way around.
Principle Four. Let (your own) pain be your teacher.
Principle Five. Accept the things you cannot change.
Principle Six. Observe human behavior. Let those observations, and not some theory, guide your
interventions for each unique situation.
Principle Seven. Therapists are not gods, but guides.
Principle Eight. Therapists don’t need to provide answers, they need to provide mind-openers
(Ritterman 2002, 192).

De hypnotherapie is van invloed geweest op de ontwikkeling van Neurolinguïstisch Programmeren (NLP), waarin Hellinger zich ook verdiept heeft, en op de familietherapie en strategische therapie van Jay Haley (1923-2007). Haley schreef in 1967 een artikel over ‘de perverse

104 Een voorbeeld van een dergelijk signaal wat zich tijdens familievoorstellingen is dat de cliënt de hand voor de mond
houdt, wanneer er iets aan het licht komt wat binnen het systeem niet erkend wordt.
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driehoek’, wat Hellinger op het spoor bracht van het belang van rangorde in families105. Het
belangrijkste element dat Hellinger daarnaast overnam uit NLP is de nadruk op het werken vanuit
mogelijkheden in plaats van met problemen (Hellinger 2001a, 318).

2h. Drie stromingen in de psychologie in relatie tot familieopstellingen
Tussen familieopstellingen en evidence-based psychologie ligt een kloof. Volgens Cohen
begeven opstellingen zich op terrein dat gedragstherapie, cognitieve- en psychodynamische
therapieën expliciet vermijden. Toch betekent dat niet dat wat in een opstelling gebeurt vraagt
om te geloven in het onaantoonbare of in het bestaan van een bovennatuurlijke werkelijkheid
buiten wat we waarnemen. Eerder doet het een beroep op ons om subjectieve waarneming op
waarde te schatten vanuit het besef dat de wetenschappelijke kennis van de menselijke geest
en systemen waarvan we deel uitmaken niet volledig is (Cohen 2008, 20). De analyse van Taylor
laat zien welk type psychologie en kennisaannames met deze werkwijze van familieopstellingen
verbonden zijn.
Volgens Taylor bestaat er geen eenduidige geschiedenis van de psychologie. De drie
stromen in de psychologie die hij ontwaart, verschillen onderling in hun opvattingen over wat
geldige kennis is. Volgens Cohen (2008) toont het onderscheid dat familieopstellingen een
geldige achtergrond hebben in de spiritueel georiënteerde dieptepsychologie.
Taylor onderscheidt binnen de Amerikaanse traditie de academisch laboratorische (experimentele) oriëntatie, de klinische oriëntatie en de humanistische of spirituele (experiëntiële)
oriëntatie (Taylor 2009)106. De experimentele oriëntatie, die zijn epistemologie baseert op wetenschappelijk reductionisme, domineert momenteel het academisch onderzoek. De meeste vertegenwoordigers van deze oriëntatie beperken hun definitie van psychologie tot wat gemeten kan
worden, hoewel er hierbinnen ook belangrijke uitzonderingen zijn107. De wortels van de traditie
liggen met name in Duitsland en Engeland. Een contrast met deze benadering vormt de klinische
oriëntatie, die meer gericht is op de persoon, maar ook onder invloed staat van de epistemologie
van de experimentalisten. Deze traditie kent een waaier aan dynamische persoonlijkheidstheorieën en opvattingen van het onbewuste. Tenslotte is er de experiëntiële oriëntatie, een spiritueel
georiënteerde dieptepsychologie, gericht op de weg van het individu naar zelfrealisatie (Taylor
2009, 5). De spiritueel georiënteerde psychologie hanteert een andere opvatting van bewustzijn
en de verschillende lagen daarin, dan de experimentele en klinische oriëntatie (Taylor 2009, 14).
In onze huidige tijd heeft wetenschap steeds meer terrein gewonnen binnen de psychologie, die
onder deze invloed gericht is op de studie van emoties en de neurologische patronen van denkprocessen. De dominante, biologische opvatting van het bewustzijn, brengt tegelijkertijd nieuwe

105 Ook de vasthoudtherapie van Irena Precop en de provocatieve therapie van Frank Farelly zijn in deze periode van
invloed op Hellingers werk (Hellinger 2001a, 318).
106 Zie voor een overzicht van deze stromen en hun ontwikkeling bijlage 3.
107 William James en de vroege humanistische psychologen, waaronder Maslov, Rogers en May, vormen hiervan
voorbeelden.
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vragen met zich mee. Het kan gaan om vragen naar de relatie tussen het brein en ervaring of
over onderzoeksmethoden. Wetenschap heeft hier echter ook een fundamentele beperking: ze
kan zichzelf niet onder de loep nemen. Wetenschapsreflectie resulteert altijd in iets anders dan in
wetenschap zelf, zoals filosofie of metafysica (Taylor 1999, 286). Volgens Taylor betekent dit dat
degene die niet voldoende betekenis kan ontlenen aan wetenschappelijke verklaringen, elders op
zoek gaat naar een manier om haar persoonlijke werkelijkheid te begrijpen (ibidem).

2i. Fenomenologie en constructivisme in relatie tot familieopstellingen
In familieopstellingen wordt er zowel voor de onderbouwing van de theorie als voor de houding
van de begeleider verwezen naar de fenomenologie. Ervan uitgaande dat de waarneming altijd
mede bepaald wordt door de waarnemer, zoals Baartman aangeeft, zijn er nadrukkelijk vraagtekens te stellen bij de stelling dat familieopstellingen naar Hellinger voornamelijk gebaseerd
zijn op de fenomenologie. De fenomenologie wordt door de filosoof Edmund Husserl (18591938) beschreven als: ‘Zurück zu den Sachen selbst (Gminder 2005, 57).’108 Husserl was de
leermeester van Martin Heidegger (1889-1976), die Hellinger sinds het begin van zijn loopbaan
beschouwt als zijn filosofische compagnon (zie ook §3.3.1). Net als het constructivisme betreft
de fenomenologie zowel een filosofische opvatting als een wetenschappelijke grondhouding.
De fenomenologie streeft ernaar de zaken zo veel mogelijk vrij van oordelen en zo veel mogelijk
vanuit de aanblik van de zaken zelf te beschouwen (ibidem). Het constructivisme is geen vastomlijnde theorie, maar omvat een veelheid aan benaderingen die reflecteren op de relatie tussen
weten en werkelijkheid. Het overkoepelend uitgangspunt is dat de mens zelf – en de groepen
waar hij deel van uitmaakt – de werkelijkheid construeren (ibid., 52-53).
Hoewel Hellinger altijd de nadruk legt op het fenomenologische karakter van het opstellingswerk, noemen Madelung, Sparrer en Essen al in 2001 dat constructivisme en fenomenologie in het opstellingswerk complementair ‘in elkaar grijpen’ (ibid., 59). Opstellingen hebben
namelijk enerzijds te maken met fenomenen die zich in de werkelijkheid voordoen en anderzijds met het innerlijk beeld van de cliënt, dat nooit vrij is van interpretatie. Gminder laat in zijn
onderzoek bijvoorbeeld zien hoe verschillende leden van een organisatie dezelfde situatie elk
verschillend opstellen. Tegelijkertijd hebben representanten die worden opgesteld binnen een
van deze constellaties, wanneer ze worden ingewisseld, vergelijkbare ervaringen (vgl. Gminder
2005). De representatieve waarneming lijkt heeft dus een sterk fenomenologisch aspect.
De principes en de theorie waar in opstellingen van uit wordt gegaan, zijn volgens Hellinger
gegrond in fenomenologische waarneming. Hoewel deze waarneming een grote invloed heeft
gehad op Hellingers werk en het bijstellen van de theorie die hij gebruikt, zijn de principes
daarmee nog niet volledig vrij van interpretatie en is ook de invloed van andere benaderingen
duidelijk in Hellingers werk terug te zien. Daarbij impliceert fenomenologische waarneming dat
iets in 100 gevallen kan opgaan en in het volgende geval weer anders kan zijn. Fenomenologie

108 Husserl streeft naar een wetenschappelijke benadering die er niet toe leidt dat de werkelijkheid in stukjes wordt
opgedeeld, maar in zijn geheel bestudeerd kan worden (Cohen 2006a, 228).
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veronderstelt dus een radicale openheid voor wat wordt waargenomen. In opstellingen wordt
weliswaar getoetst of interventies die de opsteller voorstelt kloppend zijn voor representanten,
toch is ook hier sprake van een interpretatiekader (voor zowel de opsteller als de representanten)
dat de waarneming kleurt, onder andere bestaande uit de principes die Hellinger formuleert (zie
§3.3.4).
Het erkennen van zowel de fenomenologische en constructivistische aspecten van familieopstellingen wordt in dit onderzoek van groot belang geacht voor de kwaliteit en bekritiseerbaarheid van het werk en de gelijkwaardigheid in de begeleidingsrelatie (Vgl. Von Schlippe 2004).
Wanneer er namelijk van wordt uitgegaan dat opstellingen enkel een fenomenologisch proces
zijn, kan dit de opsteller ten onrechte van verantwoordelijkheid ontslaan. Er kan dan gemakkelijk
gezegd worden dat zich toont ‘wat er is’ of ‘wat zich aandient’, zonder dat de rol van de opsteller
tijdens het opstellingsproces ter discussie wordt gesteld. Door ook aandacht te besteden aan de
constructivistische elementen, kan daarentegen ruimte ontstaan voor de invloed en de duidingen
van de opsteller zelf. Dit biedt ook gelegenheid om niet zonder meer uit te gaan van een open
fenomenologische houding van waaruit men als opsteller werkt, die vrij zou zijn van oordelen,
maar om eigen thema’s of verstrikkingen die de waarneming bepalen onder de loep te nemen.
Hellinger gaat in zijn boek De kunst van het helpen (2004a) in op de grondprincipes en de
valkuilen van het helpen. Het is dus niet zo dat hij in zijn werk geen aandacht aan besteedt aan
de therapeutische houding en wat hierin vertekenend kan werken. Echter, zijn fenomenologische
stellingname leidt ertoe dat kritiek op zijn benadering en zelfreflectie van de begeleider veronachtzaamd kunnen worden. In Duitsland is er in 2004 daarom door verschillende familieopstellers
fundamentele kritiek geuit op Hellinger, die te maken heeft met de eenzijdige fenomenologische
epistemologie die Hellinger hanteert en een gebrek aan bekritiseerbaarheid en gelijkwaardigheid ten opzichte van cliënten. In navolging van Gminder, Madelung, Varga von Kibéd en Sparrer
worden familieopstellingen en de systemische benadering in deze scriptie opgevat als zowel
een constructivistische en fenomenologische benadering en worden de consequenties hiervan
besproken.

2j. De ‘Potsdamer Erklärung’: kritiek op Hellinger door andere familieopstellers
In 2004 is er daarnaast fundamentele kritiek geuit uit de hoek van familieopstellers zelf. Arist
von Schlippe, een bekende Duitse hoogleraar familiepsychologie en opsteller, neemt in 2004 in
een open brief afstand van Hellinger. Von Schlippe was destijds voorzitter van het Systemischen
Gesellschaft (SG) en had twee boeken op zijn naam staan waarin naast andere systemische
benaderingen het werk van Hellinger werd besproken. Voor zijn breuk met Hellinger noemt hij in
de brief twee van Hellingers destijds actuele uitspraken:

‘(Das) jüdische Volk (findet) erst dann seinen Frieden mit sich selbst, mit seinen arabischen
Nachbarn und mit der Welt, wenn auch der letzte Jude für Hitler das Totengebet gesprochen hat.’
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Und eine ‘Rede an Hitler’: ‘Wenn ich dich achte, achte ich auch mich. Wenn ich dich verabscheue,
verabscheue ich auch mich. Darf ich dich dann lieben? Muss ich dich vielleicht lieben, weil ich sonst
auch mich nicht lieben darf?’ (Von Schlippe 2004, 3)

Von Schlippe verwijt Hellinger arrogantie en vindt dat hij zijn gevoel voor maat heeft verloren.
De uitspraak over het Joodse volk gaat Von Schlippe veel te ver. Hellingers verklaring over Hitler
vindt hij nietszeggend, maar deze uitspraak doet niettemin geen recht aan wat gebeurd is. Elk
mens heeft volgens Von Schlippe het recht om als mens gezien te worden. Dat doet echter geen
afbreuk aan de schuld die Hitler heeft en het blijft volledig ongepast deze buiten beschouwing
te laten of te relativeren.109 Meulink-Korf en Van Rhijn schrijven in vergelijkbaar verband: ‘Een
ernstige reductie is het, wanneer hulpverleners de werkelijke schuld van de ene mens tegenover
een ander links laten liggen [...] (2002, 18).’ Von Schlippe geeft tenslotte aan dat zijn kritiek zich
richt op de opstellingen naar Bert Hellinger en Hellinger als persoon, niet op het opstellingswerk
in het algemeen, dat hij als waardevol en verhelderend beschouwt (ibid., 3).
De kritiek van Von Schlippe heeft in Duitsland veel stof doen opwaaien. Hij schrijft daarom
datzelfde jaar nog in een terugblik dat hij Hellinger niet als nazi of fascist ziet en dat zijn kritiek
met name een epistemologische grondslag heeft110 (ibid., 1). Hellinger is op grond van zijn zeer
ongelukkige uitspraken inderdaad geen nazi of fascist. Toch blijft de kritiek op zijn uitspraken zelf
ook relevant. Het laat bijvoorbeeld zien dat een poging tot verzoening met een dader, zonder
recht te doen aan de verschrikkingen en het leed die aan een daad verbonden zijn, misplaatst,
kwetsend en nietszeggend is111. Hellinger kan in zijn eigen woorden worden verweten dat het
niet aan hem is om een dergelijk oordeel te vellen en dat hij zich te groot maakt.112
Na zijn open brief stelt Von Schlippe samen met Varga von Kibéd en Schindler de Potsdamer
Erklärung zur systemischen Aufstellungsarbeit (2004) op. Hier zijn een aantal risico’s genoemd
van het opstellingswerk, waarvan sprake kan zijn als de fenomenologische waarneming en het
werk van de opsteller zelf niet ter discussie worden gesteld, waarvan zij openlijk afstand nemen:
-

De veronachtzaming van een heldere overdracht van en informatie over het werk

-

Het gebruik van mystificerende beschrijvingen en beschrijvingen waarbij men zelf buiten schot

109 Cohen schrijft in lijn met Hellingers uitspraak over Hitler dat vergeving ontstaat wanneer daders, slachtoffers en hun
nageslacht elkaar beschouwen als volwaardige leden van het menszijn. Het kan daarbij gaan om daden die in termen van
Arendt als ‘radical evil’ worden aangeduid. Volgens Cohen is zulke vergeving gedurende het menselijk leven echter nooit
volledig: een toevoeging en nuancering die bij Hellinger in dit verband ontbreekt. Cohen noemt hierbij een voorbeeld van
een gedetineerde die tijdens zijn gevangenschap een bewaker redt in een vergelijkbare situatie als waarin zijn slachtoffer
voor zijns detentie werd omgebracht door zijn ‘partner in crime’. De oorspronkelijke schuld blijft hierme onveranderd, maar
zijn daad legt wel gewicht in de schaal en hij verkrijgt waardigheid en enige mate van vergeving (Cohen 2008, 169-170).
110 ‘Wer ein absolutes Verständnis von Wahrheit hat, der steht immer in Gefahr, die eigene Erkenntnis zu
verabsolutieren und sie nicht mehr als ein Ergebnis eines gemeinsamen Erzeugungsprozesses zu sehen (Von Schlippe
2004, 1).’
111 Volgens Meulink-Korf en Van Rhijn (1997) is het tolereren dat een mens of meerdere mensen tot slachtoffer worden
gemaakt, geen uiting van geduld, maar verraad.
112 Hellinger lijkt hier te streven naar een soort omvattende verzoening vanuit het transcendente geweten, waarin
de grenzen tussen goed en kwaad ten slotte oplossen. Hoewel dit een mooi streven zou kunnen zijn, is er echter in zijn
uitspraken in dit verband niet zozeer sprake van een ontstijgen aan goed en kwaad, maar eerder van een er overheen
stappen.
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blijft (‘iets groters,’ ‘in dienst genomen’ enz.)
-

Het gebruik maken van generaliserende formuleringen en dogmatische interpretaties (‘altijd,
wanneer’, ‘slechte gevolgen’, ‘met de dood bestraft’, ‘de enige mogelijkheid’, ‘het recht is
verjaard’ enz.)

-

Het inzetten van potentieel vernederende interventies en onderwerpingsrituelen

-

De vermoedelijk dwingende verstrikking van interventies met bepaalde vormen van mens- en
wereldbeelden (bijvoorbeeld in relatie tot gender, ouderschap, een dubbele nationaliteit enz.)

-

De indruk geven toegang te hebben tot een waarheid, waarvan de een meer deelgenoot is
dan de ander. Dit leidt tot verabsoluterende beschrijvingsvormen en impliceert dat er geen
sprake is van een gezamenlijke uitwisseling (Systemischen Gesellschaft 2004, 1, Vert. NvH).

Op basis van deze kritiekpunten pleit het Systemischen Gesellschaft voor een fenomenologisch-constructivistische opvatting van het opstellingswerk en een gedegener onderbouwing.
In het werk van Madelung en Innecken en van Varga von Kibéd en Sparrer is sprake van deze
onderbouwing (Madelung & Innecken 2004; Gminder 2005). De Potsdamer Erklärung is door
ruim zestig Duitse opstellers ondertekend.
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Bijlage 3: Three streams in psychology
(Taylor 2009, 6)
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Bijlage 4: Schematische systemische duiding van
Intermezzo II: ‘Vader, wie ben ik?’
SCHEMA VII: SYSTEMISCHE DUIDING VAN INTERMEZZO II: ‘VADER, WIE BEN IK?’
Het geweten

Binding:
de behoefte om
ergens bij te horen

Evenwicht:
de behoefte aan
gelijkwaardigheid
bij geven en nemen

Orde:
de behoefte aan veiligheid van
sociale regels en voorspelbaarheid

Persoonlijk
geweten
(bewust)

Mijn vader herkent me niet meer.

Heeft het enige zin als ik er hier
voor hem ben?

Mijn vader ziet me vaak aan voor
zijn overleden zus.

Systemisch/
collectief
geweten
(onbewust)

Wat is mijn relationele betekenis?
Wat is mijn existentiële betekenis
met betrekking tot mijn plek, mijn
herkomst en mijn relaties?

Kan ik op mijn beurt op een
passende manier zorg dragen voor
mijn vader?*

Wat is mijn betekenis als dochter
van mijn vader?
Wat is nu mijn plek?

* Deze zin wordt in het intermezzo niet genoemd, maar zou de achterliggende, systemische vraag kunnen zijn bij de vraag die vanuit
het persoonlijk geweten wordt gesteld.
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Bijlage 5: Schematische systemische duiding van
Intermezzo III: Marien
SCHEMA IIX: SYSTEMISCHE DUIDING VAN INTERMEZZO III: MARIEN

Positie 1
Vóór de
opname en de
gesprekken

Het geweten

Binding:
de behoefte om
ergens bij te horen

Evenwicht:
de behoefte aan
gelijkwaardigheid
bij geven en nemen

Persoonlijk
geweten
(bewust)

Marien bleef lange tijd
thuiswonen bij zijn ouders.

Marien kreeg veel van zijn
ouders. Op een gegeven moment
kan hij het zelf niet meer
opbrengen iets voor hen te doen.
De zorg voor zijn ouders besteedt
hij uit. Hij heeft daarna last van
een groeiend schuldgevoel en
raakt in een depressie.

Marien heeft veel gekregen
maar doordat zijn ouders van
hem zelf niks aannamen, was er
feitelijk sprake van exploitatie.
Het geven van zijn ouders was
niet passend en Mariens geven
werd niet gezien. Zo verwierf
hij destructief recht, dat hij
tenslotte op zichzelf richtte
(zelfverwaarlozing).

Systemisch/
collectief
geweten
(onbewust)

Positie 2
Ná de
opname en de
gesprekken

Persoonlijk
geweten
(bewust)

Systemisch/
collectief
geweten
(onbewust)

Orde:
de behoefte aan veiligheid
van sociale regels en
voorspelbaarheid

Wanneer Marien zijn ouders
veroordeelt, is zijn gedrag
aanmatigend. In het oordeel over
zijn ouders plaatst hij zich boven
hen. Dit verstoort de binding met
zijn ouders en

Een jaar na zijn ontslag is
Marien actief als vrijwilliger bij
de burenhulp.

Mogelijk in de geest van zijn
ouders, zoekt Marien naar
nieuwe mogelijkheden om te
geven. Hij geeft hiermee een
eigen, passende invulling aan de
loyaliteit met zijn ouders.

Het besef dat hij zelf heeft
gegeven door te ontvangen, stelt
Marien in staat de balans op
te maken en te nemen wat zijn
ouders hem hebben gegeven.
Ook vindt hij een manier om
zelf op zijn beurt te geven en
daarmee door te geven wat hij
ontvangen heeft.

Met het herstel van de balans
van geven en nemen neemt
Marien weer zijn eigenlijke
plaats in als kind tegenover zijn
ouders.
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Bijlage 6: Voorbeeld van een sociogenogram
Onderstaand sociogenogram bevat zowel familierelaties, belangrijke relaties als belangrijke
gebeurtenissen en locaties (Meulik-Korf & Van Rhijn 2002, 251).

