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Because something is happening, but you don‟t know what it is. 
Do you, Mr. Jones? 
(Dylan, 1965) 

 

 

Dit artikel gaat over „struinen‟ in systeemtherapie en dat in een tijdsgeest van doelgericht met meetbare resultaten 
werken. Therapie is legitiem bij een belofte van verandering, maar veranderingsprocessen zijn, zo stelt de auteur, 

nauwelijks beheersbaar. Waar en hoe kunnen systeemtherapeuten dan van betekenis zijn? De auteur stelt dat de 

therapeutische conversatie geen strategie tot verandering biedt, maar wel een gelegenheid tot verandering. Hij beroept 

zich hierbij op denkbeelden van de Franse filosoof Deleuze over herhalen, verschillen en ontsnappen. 

Struinen betekent ruimte maken voor de omweg, het onbedoelde en toeval in de therapeutische conversaties die wij 
voeren. De speelruimte is daar waar de weg nog onbestemd is. Daar kunnen op het eerste gezicht betekenisloze 

koppelingen ontstaan, die vervolgens betekenisvolle assemblages vormen, nieuwe betekenisconstructen, die het leven 

richting geven. De auteur beschrijft hoe te struinen in therapie door aandacht te hebben voor wat gemarginaliseerd en 

op de achtergrond is geraakt en ruimte te maken voor meerstemmigheid en toeval. Hij illustreert de bruikbaarheid 

hiervan aan de hand van casuïstiek. 
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STRUINEN 
 
Er zijn voor therapie mooie reismetaforen te gebruiken als: „Een reis van duizend mijlen begint met een eerste stap‟ 

(Lao Tzu, vert. 1994). Of: „De kaart is niet het landschap‟ (Korzybski, 1933). De kaart als construct die je kunt raadplegen 

om je op je reizen in therapie te laten leiden (White, 2009). „Travelling light‟ (Lowe, 2004). Mijn favoriete reismetafoor is 

die van het „struinen‟. Struinen is volgens van Dale (2012) „al rondzwervend kijken of men iets van zijn gading kan 

vinden‟. Ik bepleit dat systeemtherapeuten in deze tijd van efficiëntie en meetbare resultaten ook ruimte blijven maken 
voor het onbestemde. Door bijvoorbeeld in het begin van de therapie het vastleggen van de hulpvraag en doelstellingen 

en het streven naar consensus hierover nog even uit te stellen. Zwerf en verzamel alvorens doelgericht te ordenen! 

 

In mijn werk in de functie van systeemtherapeut bij diverse instellingen voor geestelijke gezondheidszorg zie ik mij 

toenemend geconfronteerd met eenzijdige aandacht voor wat meetbaar en te standaardiseren is. Soms waan ik mij in 
een autistische wereld, waarin wij dwangmatig tellen om een schijn van controle te handhaven en de chaos te 

bedwingen. Het credo van menig moderne zorgmanager is dat therapie aantoonbaar effectief, doel- en resultaatgericht 

moet zijn. Dit credo „aantoonbaar effectief‟ is legitiem in wat Verhaeghe (2012) de „neoliberale meritocratie‟ noemt (p. 

118). Hij doelt op een wereldbeeld waarin de opvatting domineert dat met talent, hard werken en de juiste 

investeringen het levenslot in eigen handen ligt, dat succes haalbaar is door gericht en effectief te handelen. Het 
ontbreken van succes is, in dit licht, falen ten gevolge van foutieve evaluatie. Daarom tellen, meten en toetsen we, 

eindeloos. 

In mijn pleidooi voor struinen stel ik dat controle een illusie is in de grote complexiteit die leven heet. Chaos valt niet te 

bedwingen en als wij dat proberen dan raken wij verstrikt in escalerende cirkels van controle op controle op controle. 

Onder invloed van de „dictatuur van het meetbare‟ (Verhaeghe, 2012, p. 136) disciplineren wij zorgpraktijken, zonder 
deze kwalitatief en ethisch verder te helpen. Beleid op basis van meetsystemen staat vaak haaks op wat ethisch 

verantwoorde zorg behoeft (Verhaeghe, 2012). In de neoliberale meritocratie maken wij ook onze morele agenda op aan 

de hand van economische modellen. En deze morele agenda moet 
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voor alles en iedereen tegelijkertijd gelden. Wij streven te veel naar globale heelheid in plaats van naar lokale 

betrouwbaarheid, schrijft zorgethica Margaret Walker (2007). 
Het grote bezwaar van de meetsystemen is dat wat niet meetbaar is niet meegeteld kan worden. Er is geen aandacht 



voor diversiteit, voor situationele en impliciet aanwezige factoren, die nu juist die lokale betrouwbaarheid maken. 

 

Persoonlijke verandering ontstaat spontaan, van binnen uit en men kan nimmer weten wanneer, hoe en of het zal 

gebeuren‟ (Andersen, 1991, p. 66). Dit citaat van Tom Andersen drukt goed de onvoorspelbaarheid en de beperkte 

maakbaarheid uit in het therapieproces. Deze constatering ontmoedigt niet. Het inspireert om oprecht nieuwsgierig de 
therapeutische conversatie aan te vangen. Hier past de metafoor van het struinen. Struinen is een manier om met goede 

zin op weg te gaan, ook al is de route en bestemming voorlopig onzeker. Ik kan het vergelijken met de weg vinden op 

reis, in een nieuwe verre stad. Ik houd ervan om eerst te zwerven, zonder plan of reisgids. Na enkele dagen in de stad 

ontstaat er een samenhangende ordening, een plek om te slapen, een favoriete eetgelegenheid, een vergezicht, een 

gangbare route door de stad. Pas daarna pak ik de reisgids en besluit ik wat ik nog zien en doen wil om het verblijf te 
doen slagen. 

 

Jeremy (9) wordt aangemeld in verband met dwanghandelingen. Hij vertelt over een stem in zijn hoofd die hem 
opdrachten geeft. Mijn gangbare aanpak waarin ik deze stem externaliseer, de invloed ervan onderzoek op alle 
gezinsleden en hen uitnodig om als oefenveld te fungeren voor Jeremy om de stem de baas te worden (van Hennik, 
2006), slaat niet aan. Ouders vragen mij voorzichtiger met hun zoon om te gaan. Hij is thuis nogal overstuur van de 
therapie. Jeremy, die hoogbegaafd is en op school alle vragen kan beantwoorden, wordt bang van mijn vragen, waar hij 
geen antwoord op weet. Jeremy kijkt mij met grote ogen aan en ouders wachten op een nieuwe interventie. „Wat was je 
thuis aan het doen?‟, flap ik er aarzelend uit. Jeremy vertelt opgewekt en snel over de landkaart, die hij thuis tekende, 
van een fantasieland waarop vele zelfbedachte wezentjes samenleven. „Als ik je over dat land vragen stel, dan weet je 
daar alles van, he?‟ „Ja‟, zegt Jeremy trots. „Als ik je mijn vragen stel, dan heb je geen antwoorden klaar.‟ „Ja, daar  
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word ik heel zenuwachtig van.‟ Ik val stil en vraag mij in gedachten af of wij onze conversatie zouden kunnen 
voorstellen als een nieuw te ontdekken land. Ik vraag Jeremy: „Stel dat er een “land van weet ik niet” bestaat, zou je daar 
dan samen met mij en jouw ouders in rond willen reizen? Wij kunnen er samen een landkaart van maken. Op 
ontdekkingstocht in “het land van weet ik niet”.‟ Jeremy reageert enthousiast op mijn voorstel. „Maar we moeten 
voorzichtig zijn‟, zeg ik zacht. Ouders knikken. Dan inventariseren we samen wat er in onze rugzakken moet zitten om 
samen met vertrouwen op reis te kunnen gaan in het „land van weet ik niet‟. 
 

 

WEDERKERIGHEID, COMPLEXITEIT EN ACHTERGROND 
 

Als wij in therapie doelen stellen, gaan wij soms uit van een voorspelbaar scenario waar wij met bewust gericht actie op 
af kunnen stevenen. We vergeten dat we menselijk handelen helemaal niet zo goed kunnen voorspellen. 

Welke systeemtherapeut kent niet de ervaring dat op de vraag wat er in een „geslaagde‟ therapie gewerkt heeft, 

gezinsleden wijzen op iets dat onbenullig leek. Gebeurtenissen zijn niet simpelweg te determineren in logische 

opeenvolgingen van oorzaak-gevolg reacties. Ook Bateson benadrukte dat simpele lineaire verbanden voor het 

begrijpen van interactie en communicatie niet voldoen. Hij wees juist op het wederkerig determinisme dat in 
interactiereeksen optreedt (Bateson & Jackson, 1968). Elke oorzaak wordt door het te verwachten gevolg beïnvloed, 

hetgeen op zijn beurt van invloed is op het verdere gevolg. Bijvoorbeeld: „Steeds meer ouders brengen hun kinderen 

met de auto naar school, want de omgeving van de school is steeds gevaarlijker, omdat steeds meer ouders hun kind 

met de auto naar school brengen‟. 

Oorzaak en gevolg zijn voor de waarnemer niet van elkaar te scheiden en versterken elkaar, temeer omdat de 
waarnemer zelf deel uitmaakt van de waargenomen interactiereeks (Klein, 2005, p. 83). Veel gebeurtenissen zijn niet te 

voorspellen omdat wij anders in de wederkerigheid verstrikt zouden raken. Een waarzegger, bijvoorbeeld, moet in de 

voorspelling het effect van de voorspelling op de loop van de gebeurtenissen meenemen. Het betreft een zelfrefererende 

uitspraak en dat leidt tot onoplosbare contradicties. Watzlawick (1974) geeft ter illustratie hiervan het voorbeeld van 
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de leugenaarsparadox: „Alle Kretenzers zijn leugenaars, sprak Epemenides van Kreta‟. 
 

Het menselijk handelen vindt niet plaats in eenvoudige, maar in uiterst complexe systemen. De theorieën die wij hierop 

loslaten beschrijven slechts een klein deel hiervan. De Oostenrijkse wiskundige Gödel (1931) schrijft dat wanneer we 

complexe systemen alomvattend willen beschrijven, dit onvermijdelijk leidt tot verwarring en uitspraken die 

theoretisch juist en praktisch onbewijsbaar zijn. Gebeurtenissen kunnen wij in theorie tot in de kleinste details 
begrijpen, maar nooit in de praktijk (Klein, 2005, p. 84). 

In het boek Social Construction on the Edge vraagt Shotter (2008) zich af wat van invloed is op cruciale momenten in 

het persoonlijke leven. Shotter maakt hierbij onderscheid tussen datgene wat mensen opzettelijk en doelgericht doen, 

datgene waarin wij en anderen wel participeren, maar niet doelbewust en datgene wat ons gebeurt en ons overkomt. 

Hoewel wij aandacht geven en geloof hechten aan ons doelbewust handelen is dat wat op de achtergrond blijft van veel 
grotere invloed op belangrijke gebeurtenissen in ons leven. De invloed van de achtergrond is dat wat onopgemerkt 



aanwezig is, voortkomend uit sociale inter-activiteit, dat wat talloze mogelijkheden in zich draagt, dat wat het mogelijk 

maakt om samen door te gaan. Het is dat wat spontaan responsief uitdrukking krijgt. Het is de lijm die ons samen 

houdt (Shotter, 2008). 

 

Veranderingsprocessen verlopen onvoorspelbaar onder invloed van variabelen die onopgemerkt blijven, die geen deel 
uitmaken van de directe ordening die wij van de werkelijkheid maken. De vraag ontstaat of wij in conversaties buiten 

deze directe ordeningen kunnen treden. 

 

 

ORDENING EN SPEELRUIMTE 
 

Vanuit een (post-)structureel perspectief gezien krijgen „de dingen‟ hun betekenis afhankelijk van verwijzingen naar 
andere begrippen, die vervolgens ook weer verwijzen naar andere begrippen binnen een omvangrijk netwerk van 

geconstrueerde betekenissen. De problemen die wij in onze therapeutische conversaties aantreffen zijn te zien als 

tijdelijke betekenisconstructen. De problemen zijn dan niet zozeer problematisch in zichzelf, 
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maar problematisch vanwege hun differentiële positie en relationele identiteit in een systeem van taal- en 

begripsordening. Verandering vraagt om buiten bestaande ordeningsprincipes nieuwe verbanden te leggen en daarmee 
nieuwe betekenisconstructen te krijgen. Creativiteit bestaat buiten de orde. Maar kan dat eigenlijk wel, buiten directe 

ordeningen treden? 

 

In de narratieve, collaboratieve en oplossingsgerichte benaderingen onderneemt de therapeut gericht actie om uit 

dominante vertogen te geraken, om op basis van impliciete en gemarginaliseerde kennis tot nieuwe 
betekenisconstructen te komen. Insoo Kim Berg (2004) sprak van het „probleemvrije gesprek‟. Michael White (2009) 

sprak van een „probleemverzadigd‟ en een „geprefereerd‟ verhaal. White decentraliseert het probleem door naar 

contrasterende ervaringen te vragen en zo een nieuw geprefereerd verhaal te maken. White heeft zich laten inspireren 

door de filosoof Michael Foucault en zijn denken over „moderne-decentrale-macht‟. 

 
Michael Foucault onderzoekt in zijn fi losofisch werk hoe in samenlevingen, door de geschiedenis heen, disciplinering 

door machtstechnieken werkzaam is. Foucault maakt onderscheid tussen traditionele en moderne macht. Traditionele 

macht is zichtbaar, centraal gesitueerd en verticaal (hiërarchisch) georganiseerd. Moderne macht opereert decentraal, 

horizontaal en onzichtbaar in netwerken van betekenisconstructen. Wij leven met een keurslijf van geïnternaliseerde 

normen en verplichtingen. Foucault spreekt in dit verband van een dominant discours over wat normaal en 
geaccepteerd is. 

Mensen evalueren persoonlijke ervaringen aan de hand van volstrekt vanzelfsprekende of onzichtbare normen. 

Voorbeelden hiervan treffen wij ondermeer aan in lifestyle magazines, „wees jezelf‟, maar ook in gangbare 

psychologische adviezen, „praat over jouw gevoel‟. Het probleem ontstaat wanneer de persoonlijke ervaring botst met 

het dominante discours en mensen zichzelf evalueren in plaats van de metaregels waarmee wij evalueren, in- en 
uitsluiten. 

 

De narratief therapeut White concludeert, Foucault lezende, dat wij ons, door middel van een analyse van moderne 

macht, opnieuw kunnen verhouden tot wat wij voor vanzelfsprekend en normaal houden. „Mensen kunnen het gewone 

en alledaagse opnieuw zien als vreemd en exotisch‟ 
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(White, 2004, p. 155) en ongewenste beïnvloeding afwijzen. White volgt Foucault in het idee dat macht niet kan bestaan 

zonder impliciet aanwezige tegenkracht, die buiten beeld is geraakt. Het lijden of de klacht van een hulpvrager, alleen 

al, is tegenkracht. Het protesteert omdat er iets van waarde verloren dreigt te gaan. White helpt hulpvragers meer regie 

over hun leven te ontwikkelen door hen uit te nodigen tot identificatie met sociaalcultureel ingebedde tegenkracht die 

tegen dominante discoursen ingaat. 
 

Ontsnappen narratieve therapeuten aan directe ordeningen, de onderdrukkende invloed van maatschappelijk 

discoursen, wanneer zij moderne macht analyseren en hun cliënten helpen te identifi ceren met tegenkracht en een 

preferente levenswijze na te streven? „Nee‟, beweren Peter Rober (2012) en Art Fisher (2005). 

Rober (2012) kritiseert het bevrijdingsideaal dat hij opmerkt in de narratieve therapiepraktijk. Het optimisme van de 
therapeutische belofte strookt niet met het pessimisme van een Foucaultiaanse sociale analyse (Rober, 2012, p. 171). 

Zelfsturing, auteur zijn van eigen levensverhalen, is volgens Foucault een illusie. Onze gedachten zijn onze gedachten 

niet, stelt Foucault. Ze behoren een grotere betekeniscontext toe, waar wij niet onderuit kunnen. Verzet is belangrijk, 

maar wij kunnen niet ontsnappen aan het brede discours dat ons denken en handelen voorschrijft. 

Een bevrijdingsideaal in therapie kan uitmonden in kolonialistische praktijken, schrijft Rober (2012, p. 171). De 
Canadese narratieve therapeut Fisher (2005) wijst ook op dit risico. Veel narratieve therapeuten zijn geneigd om het 



probleemverhaal als effect van onderdrukkend discours te zien en het geprefereerde verhaal als „bevrijdend‟ en 

„onschuldig‟. De therapeuten bevragen probleemverhalen actief en geprefereerde verhalen niet. Fisher, die met 

geweldplegers werkt, stelt dat als wij de praktijken van relationeel geweld kritisch willen onderzoeken wij dat dan ook 

moeten doen met praktijken van de liefdesromantiek en deze niet als „onschuldig‟ mogen zien (Fisher, 2005). 

Hij toont aan dat probleemverhalen, oplossingen en geprefereerde verhalen samenhangen en onder invloed van 
dezelfde discoursen ontstaan. 

 

Fisher onderzoekt deze samenhang met de vraag waarom „moderne-decentrale-macht‟ aantrekkelijk is. Niet alleen door 

onderdrukking, stelt hij, 
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maar vooral door impliciet aanwezige beloften. Ook het geprefereerde verhaal bestaat bij monde van impliciet 
aanwezige beloften. „Als ik leef volgens eigen waarden, dan zal het mij beter gaan.‟ „Als ik een begrijpende vader en 

zorgzame partner ben, dan zal mijn kind succesvol zijn, dan zal er van mij gehouden worden.‟ 

Als we deze samenhang niet zien en oplossingen en preferenties tegenover dominante probleemverhalen plaatsen, dan 

blijven dominante probleemverhalen ongemerkt bepalend voor wat wij onder preferenties en oplossingen verstaan. Een 

echtpaar dat wil leren praten over gevoelens, spreekt deze wens uit onder invloed van een invloedrijk discours over 
relaties en emoties. In hedendaags discours over relaties en emoties wordt het emotionele spreken als vanzelfsprekend 

gekoppeld aan authenticiteit en oprechte verbinding met de ander. Een politicus bijvoorbeeld die afstandelijk blijft in 

debat kan daar, ongeacht zijn/haar inhoud, publiekelijk op afgerekend worden. Onder invloed van historisch bepaald 

discours construeren mensen probleemverhalen, oplossingen en preferenties. Het echtpaar concludeert dat niet praten 

over gevoelens oorzaak is van onbehagen en praten over gevoelens een belofte inlost. De ideeën over wat onbehagen en 
wat behoefte is, zijn al ingevuld. De voorstelling dat het leven zonder probleem beter is dan met probleem is zo bepaald 

door hetzelfde discours dat het probleem dicteert. 

 

Kortom, veranderingsprocessen verlopen onvoorspelbaar onder invloed van variabelen die onopgemerkt blijven, die 

geen deel uitmaken van de directe ordening die wij van de werkelijkheid maken. Op de vraag of wij in conversaties 
buiten deze directe ordening treden kunnen, antwoord ik dat dit niet mogelijk is. Wij kunnen niet uit het dominante 

discours stappen. Ook onze oplossingen en preferenties worden onder invloed van discours gedicteerd. Waar bevindt 

zich dan de speelruimte waarbinnen gelegenheden tot verandering kunnen ontstaan? 

 

 

EEN REORGANISATIE VAN HETZELFDE 
 
De Franse postmodernist Gilles Deleuze nodigt uit om anders over veranderingen of „ontsnappingen‟ na te denken. 

Denken is niet representeren 
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maar creëren (Deleuze, 1968, p. 292). „Denken is en heeft geen andere zin dan het uitvinden van nieuwe mogelijkheden 

van leven‟ (van der Braembussche, 2009, p. 315). Wij moeten niet verwijzen naar hoe het leven is, maar bedenken hoe 

het leven zou kunnen zijn. Als je in de impasse raakt, zijn wij gevangen in een te gefixeerde blik met verkeerd gestelde 
vragen. Om uit de impasse te geraken, moeten wij aan fi xatie ontsnappen. 

 

Hoe te ontsnappen aan fixatie? Veranderen, volgens Deleuze, is deterritorialiseren en reterritorialiseren. Het gaat om 

het loslaten van eenduidige, statische en feitelijke voorstellingen van de wereld om meer complexe, flexibele en 

metaforische voorstellingen van de wereld te kunnen maken (Evans, 2008). 
Deleuze stelt voor om het traditionele denken in punten te vervangen voor het denken in lijnen. Met het denken in 

punten stellen wij de wereld voor als statisch en verandering als een plotselinge sprong naar een volgende staat. Dit is 

te vergelijken met de tijdsomschrijving van een digitale versus een analoge klok. Bij de digitale klok maken wij een 

ordening in punten. De tijd verspringt in stilstaande beelden (bijvoorbeeld van 13:01 naar 13:02), anders dan het 

langzame bewegen van de wijzer op de analoge klok (Groot, 2010). Bij het denken in punten blijft het verloop 
onderbelicht. De uitdaging in veranderingsprocessen is om de ordening die wij maken steeds verder te complexificeren 

in plaats van te simplificeren. 

 

Deleuze stelt de werkelijkheid voor als „een vlak van immanentie‟. Immanentie betekent „in zichzelf besloten‟. Er is geen 

transcendentie: geen boven, achter of buiten, geen onderliggend of overstijgend perspectief. Er is geen toevoeging 
mogelijk op wat al aanwezig is in het vlak van immanentie. Wij kunnen onszelf niet buiten dit vlak denken. Deleuze 

beschrijft verandering als „een eeuwige terugkeer van het zelfde‟ (Groot, 2010). 

Toch betekent een terugkeer van hetzelfde niet een terugkeer van het identieke (Groot, 2010). In de terugkeer van 

hetzelfde is verschil mogelijk door variaties in de verbindingen tussen oppervlaktedelen. Wij maken verschil door 

hetzelfde steeds anders te reorganiseren, door telkens tot andere samenvoegingen te komen. Deleuze spreekt in dit 
verband van „assemblages‟. Assemblages zijn dan samenvoegingen of verzamelingen van losse delen tot een nieuw 



betekenisgenererend geheel. Verandering is dus 
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mogelijk, stelt Deleuze, doordat er steeds nieuwe koppelingen ontstaan tussen delen uit hetzelfde geheel. 

 

Wij kunnen niet buiten de orde treden, maar wel, met Deleuze in gedachten, complexiteit aanvaarden en orde 

voortgaand reorganiseren. Dit is mogelijk onder voorwaarde van enige ontregeling. In de ontregeling kunnen 
koppelingen namelijk op basis van willekeur gelegd worden. Zo ontsnappen wij aan de fixatie en ontstaat er 

speelruimte. Wat betekent dit voor ons vak, voor systeemtherapie? 

 

 

STRUINEN IN SYSTEEMTHERAPIE 
 

De socioloog Fred Evans (2008) omschrijft in zijn boek The Multivoiced Body het levende systeem als een meerstemmig 
lichaam dat vitaal blijft doordat processen van chaos en ordening gelijktijdig van kracht zijn. Wij kunnen creativiteit en 

continuïteit, chaos en kosmos, niet als tegengestelden, maar als een dynamische hybride eenheid leren zien: chaosmos. 

Het meerstemmig lichaam is een eenheid gecomponeerd uit verschillen. Levende systemen blijven vitaal en in 

ontwikkeling als de som van de delen de verschillende onderdelen niet totaliseert. 

 
Systeemtherapeuten kunnen verandering in de systemen, waar zij zelf deel van uitmaken, niet plannen. Therapeuten 

kunnen een context aanbieden waarbinnen een gelegenheid tot verandering ontstaat. Uitdaging hierin is om in het 

samenspel tussen chaos en ordening samenhang te zoeken zonder verschillen op te heffen. Verschil benadrukken wij 

door open te staan voor diversiteit, voor lokale, contextuele en impliciet aanwezige factoren. Samenhang, bijvoorbeeld 

in een verhaal, benadrukken wij als een tijdelijk resultaat in de voortgaande reorganisatie van deze factoren. 
Therapeuten en cliënten kunnen uit op het eerste gezicht betekenisloze koppelingen (tussen gebeurtenissen en 

ervaringen) in dialoog betekenisvolle assemblages, nieuwe betekenisconstructen vormen, die het leven richting geven. 

Dit vraagt om openheid voor de ontregeling, het onbestemde en willekeur in de complexiteit van mogelijkheden. Dat is 

struinen in systeemtherapie. 
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Ik beschrijf hoe struinen in gezinstherapie mogelijk is door aandacht te hebben voor wat gemarginaliseerd en op de 
achtergrond is geraakt en ruimte te maken voor polyfonie en toeval. 

 

AANDACHT VOOR WAT GEMARGINALISEERD IS GERAAKT 
 

Mensen voelen zich slecht omdat zij niet leven volgens de ideeën van een geïdealiseerd bestaan. Hoe kunnen wij, in 

plaats van onszelf te bevragen in termen van falen en slagen, het dominante discours bevragen waarmee wij 
persoonlijke ervaringen in- en uitsluiten? In de praktijk van de narratieve therapie zijn methoden ontwikkeld waarmee 

vanzelfsprekende macht gedeconstrueerd kan worden (White, 2004). 

White (2004) vraagt in therapeutische conversaties naar wat afwezig maar impliciet van invloed is. Zo zegt hij dat je 

alleen kunt spreken van wanhoop als er een notie van hoop is, impliciet aanwezig in niet-verhaalde ervaringen. Zo kan 

je ook verdriet zien als een eerbetoon aan iets van waarde dat verloren dreigt te gaan. Het gaat om stille waarden die 
achter het dominante vertoog schuilen. 

 

Melinda is 17 en opgenomen in verband met dwangklachten en anorexia. Zij is al maanden lang boos op haar ouders en 
therapeuten die keer op keer gedragsverandering van haar verlangen. Terwijl ze zich beklaagt, balt zij haar vuisten. Ik 
vraag Melinda waar deze gebalde vuisten uitdrukking aan geven. „Ik ben alleen maar boos‟, zegt Melinda. „Protesteren 
deze vuisten ergens tegen?‟, vraag ik. Melinda balt opnieuw haar vuisten. „Protesteren deze vuisten ergens voor?‟, vraag 
ik vervolgens. Melinda valt stil. „Ik sta alleen en dat is vreselijk oneerlijk‟, zegt ze. „Protesteren de gebalde vuisten voor 
contact en eerlijkheid?‟, vraag ik. Moeder zegt: „Melinda houdt van eerlijkheid. Zij nam het vroeger op school altijd op 
voor kinderen die gepest werden.‟ Ik vat samen: „Gebalde vuisten protesteren omdat contact en eerlijkheid verloren 
dreigen te gaan in het praten over anorexia. Hoe kunnen wij samenwerken om contact en eerlijkheid terug tot leven te 
wekken?‟ 
 

Fisher (2005) onderzoekt impliciet aanwezige beloften die achter hulpvragen en wensen schuilgaan. Hij vraagt cliënten 

in therapie stil te staan bij shoulds. Bijvoorbeeld de vraag: „Wat zou je moeten doen om een goede 
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vader te zijn?‟ Vaders maken dan een lijst met na te streven eigenschappen, zoals betrouwbaar, betrokken, consequent, 
meevoelend. Fisher vraagt vervolgens: „Wat wordt jou beloofd als jij dit allemaal opbrengt?‟ Een vader zegt grijnzend: 



„Dan zullen er geen conflicten zijn, mijn zoon zal van mij houden. Hij zal maatschappelijk succesvol zijn en ik samen 

met zijn moeder trots.‟ Daarna vraagt Fisher wat het betekent als deze belofte uitblijft. De vader zegt aarzelend: „Dan 

moet ik beter mijn best doen, consequenter zijn en vaker begripsvol, of misschien wel leren accepteren dat het gaat 

zoals het gaat.‟ 

Antwoorden op deze vragen maken vaak zichtbaar dat impliciet aanwezige beloften idealisaties betreffen en dat het 
leven minder maakbaar is dan wij veronderstellen. Fisher nodigt cliënten uit om het discours achter opdrachten en 

beloften te bevragen en shoulds om te zetten naar coulds, van wat er zou moeten naar wat er zou kunnen. Een vader zei 

eens hierop: „De meest positieve invloed die ik kan hebben op de ontwikkeling van mijn dochter ontstaat door goed 

voor mijzelf te zorgen, haar een rijk leven voor te leven.‟ 

 
Door actief te vragen naar wat impliciet aanwezig is, maken narratieve therapeuten plaats voor het niet-ideale, het 

subassertieve, de tegenkracht. Bij alle machtspraktijken is er  tegenkracht, die zichtbaar kan worden. Tegenkrachten 

maken, zoals wij eerder constateerden, deel uit van het systeem, het territorium. Het verlangen naar verandering en het 

verzet tegen machtsfactoren zijn onderdeel van het systeem, zijn er immanent aan. 

 

AANDACHT VOOR WAT OP DE ACHTERGROND BESTAAT EN ONBEDUIDEND LIJKT 
 

In elke conversatie is er aandacht voor wat opvallend op de voorgrond treedt. Tegelijkertijd is er oneindig veel meer 

aanwezig wat als vanzelf op de achtergrond blijft. 

De impliciete factoren, die gemarginaliseerd, tegenkracht of belofte zijn, worden gedefinieerd onder directe invloed van 

het dominant aanwezige. Op de achtergrond is er veel meer actief wat niet direct of alleen reageert op dominante 
krachten. Het zijn invloeden die er niet toe lijken te doen, die onbenullig lijken, maar die van grote invloed kunnen zijn 

op de sfeer, 
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de onvoorziene mogelijkheden, het onvoorspelbaar verloop van gebeurtenissen. 

De therapeut kan zich openstellen voor deze rijke achtergrond van kleine gebeurtenissen. Het kan gaan om aandacht 

voor een meegebracht speelgoedhondje met drie pootjes, een nieuwsbericht die dag, een anekdote van onderweg, de 
familiefoto‟s in de portefeuille. 

 

Fred houdt de koptelefoon van zijn ipod op, terwijl hij mij begroet. „Wat luister je‟, vraag ik. „Mmmm‟, zegt Fred 
onverschillig. „Mag ik luisteren?‟ Hij grijnst en zet de koptelefoon met luide metalmuziek op mijn hoofd. De zanger van 
Slipknot zingt: „Some feel I don‟t exist, never believing in what they see, some feel that I am not fair. I leave no time for 
repentance‟ (Slipknot, 1996). Wij zoeken de tekst op op internet en praten over de mogelijke betekenis ervan voor Fred. 
 
Gezinsleden leggen een in tweeën gebroken steen op tafel. Zij hebben deze op hun wandelvakantie gevonden. Wij 
kijken er aandachtig naar. Als je de delen tegen elkaar legt, lijkt het een ongebroken ruwe steen. Als je de helften splitst 
blijkt deze vanbinnen glad, bijna zacht en vleeskleurig. „Soms brengt een breuk onverwacht iets zachts naar boven‟, zegt 
vader. 
 

Betekenissen worden in dialogen onderhandeld. Deelnemers zoeken afstemming tot elkaar. Elke actie is respons op 

respons en anticipeert op te verwachten respons. Dit afstemmen verloopt soms doelbewust, maar vaker spontaan. In 

het spontaan afstemmen is niet de inhoud van de uitwisseling bepalend, maar veeleer de expressie, de beweging en de 
muziek waarmee wij onszelf tot uitdrukking brengen (Shotter, 2008). En juist deze non-verbale uitwisseling in onze 

communicatie blijft onopgemerkt op de achtergrond aanwezig. Shotter pleit voor het aandachtig volgen van wat 

lichamelijk tot uitdrukking gebracht wordt om zo actiever expressief en responsief te kunnen zijn. 

 

RUIMTE VOOR DE HORIZONTALE EN VERTICALE POLYFONIE  
 
Jaakoo Seikkula (2008) ontwikkelde op basis van het werk van literatuurcriticus en taalfilosoof Maikel Bakhtin (1975) 

„de open dialoog benadering‟, 
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een behandelmethode die onder andere effectief wordt toegepast bij psychiatrische crises. 

De „open dialoog benadering‟ van Seikkula betreft het organiseren van een meerstemmige dialoog binnen een breed 

netwerk van betrokkenen. Seikkula maakt onderscheid tussen een horizontaal en verticaal niveau van polyfonie. Het 
horizontale niveau van de polyfonie omvat alle aanwezige deelnemers van de conversatie. Het verticale niveau van de 

polyfonie omvat hen die afwezig zijn maar aanwezig in de innerlijke dialogen van de deelnemers (Seikkula, 2008). 

Therapeuten zoeken in de open dialoog niet naar overeenstemming of oplossingen. Zij bieden een context waarin vele 

stemmen gehoor en respons kunnen krijgen. In dialogen waarin verschil geaccepteerd wordt en „het andere‟ niet door 

het „ene‟ in de verdrukking raakt, kan er een nieuwe gezamenlijke taal of visie tevoorschijn komen (Bertrando, 2009). 
 



Minerva (17) is bij haar vriend ingetrokken en gaat niet meer naar school. Haar moeder is het niet eens met de 
beslissing en sommeert Minerva terug naar huis te komen. Minerva wil dat niet, maar belooft terug naar school te gaan. 
Moeder gilt dat Minerva niet te vertrouwen is. Minerva zegt zacht dat moeder ook niet te vertrouwen is. Ik schrijf het 
woord „vertrouwen‟ op het bord. Ik vraag hoe je voelt of weet wanneer er vertrouwen in een relatie is. Dan vraag ik aan 
zowel moeder als Minerva om drie betrokkenen te noemen die zij vertrouwen. Samen spreken wij af dat moeder en 
Minerva ieder deze personen interviewen over het thema vertrouwen en de vraag wel of niet terug thuis te komen. In de 
volgende bijeenkomst hebben moeder en Minerva de antwoorden op papier bij zich. Wij schrijven alle teksten op het 
bord. De antwoorden lopen uiteen. „Als je mij vertrouwt, kun je mij laten gaan‟, zegt Minerva. „Als ik je nooit zie, kan ik 
je niet leren vertrouwen‟, zegt moeder. Minerva en moeder maken een nieuwe afspraak en verdelen dagen thuis en 
buitenshuis. 
 

RUIMTE VOOR TOEVAL EN WILLEKEUR 
 

Ten slotte stel ik voor om in therapie ruimte voor toeval te maken. Als wij verandering zien als een reorganisatie van 

het bestaande en therapie als een gelegenheid waarin nieuwe koppelingen tussen onderdelen kunnen 
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ontstaan, dan zou toeval in therapie toegepast kunnen worden als reorganiserende kracht. Het gaat dan om plek geven 
aan coïncidentie: „een samenloop waarin wij zin ervaren, zonder dat iemand daarop uit was‟ (Klein, 2008, p. 22). In een 

toevallige samenloop kunnen onverwachte koppelingen ontstaan die nieuwe betekenissen genereren. Een mooi 

voorbeeld hiervan beschrijft Bernlef (1966) in het gedicht Toeval in f. 
 

Toeval in f 
Ik schrijf (niet uit bescheidenheid) 
Maar dit: terwijl ik aan tafel zit 
Te bedenken wat ik bedenken zal, 
fluitend Yesterday tussen mijn tanden, 
Ziet de autobestuurder het kind achter zijn bal de straat opstuiten. 
Hij drukt op de claxon: ik binnen-hij buiten: tegelijk en zuivere f! 

 

Ruimte voor toeval maken betekent een context voor samenloop creëren waarin nieuwe koppelingen gemaakt kunnen 

worden. Dit betekent openstaan voor wat zich bij toeval aandient. Maar de therapeut kan toeval ook actief uitnodigen. 

Deleuze spreekt in dit verband van de „dobbelworp‟. „Wij leven in een chaotisch universum van een voortdurende 
wording en verwording van noodzaak en toeval. Elke nieuwe worp met de dobbelsteen is de bevestiging van het toeval. 

De combinatie die gevormd wordt, is de bevestiging van de noodzaak. De noodzaak affirmeert zich vanuit het toeval‟ 

(de Graeve, 2009, p. 70). De therapeut nodigt uit om willekeurige of op het eerste gezicht betekenisloze bijzaken te 

belichten. Ik heb veel prullaria in de therapiekamer, die spontaan betekenis kunnen krijgen bij het maken van verhaal. 

Ik maak soms gebruik van opdrachten uit de boeken van Keri Smit (2008). Deze kunstenares beoogt een revolutie in het 
alledaagse door creatieve deconstructie van gewoonten in ons denken en doen (Smit, 2008). 

 

Ik werk met het gezin van Geraldine (17) die aangemeld is in verband met angstklachten. De gezinsleden zwijgen, of 
geven kort antwoord op mijn vragen. Zij zijn het ook steeds eens met elkaar. Ik vraag vader, moeder, Geraldine en haar 
broer Tim (15) om samen acht rode dingen in huis uit te kiezen en deze met de mobiele telefoon van Geraldine te 
fotograferen. In 
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de volgende sessie laat Geraldine de foto‟s zien. Ieder gezinslid heeft twee objecten aangewezen: er is een rood 
gordijntje, een gelijmd vaasje in de keuken, een rood getekend hart en rode pen op de kamer van Geraldine, een rode 
brandweerauto van vroeger en een rood voetbalshirt op de kamer van Tim. Er is een bijbel met rode kaft en een rood 
Perzisch vloerkleed in de huiskamer. Ik vraag de gezinsleden welk verhaal zij over hun gezin kunnen maken aan de 
hand van deze voorwerpen. Het leidt tot gegniffel en discussie. De gezinsleden maken een verhaal over geloof, de 
strenge opvoeding die de ouders hadden gehad, de ruimte voor liefde en vrije tijd, de angst voor breuken en de 
mogelijkheid tot lijmen. 
 

ZWERVEN, VERZAMELEN EN RICHTING ZOEKEN 
 
Suzie (15) zit onderuitgezakt op de stoel. Haar vader gaat tekeer over haar schoolverzuim. Moeder kijkt naar beneden. 
Kim, de zus van Suzie, kijkt op haar horloge. Ik kijk naar moeder. Ze kijkt op en wil vader bijstaan in zijn betoog. 
Voordat ze aanvangt gaat Suzie rechtop zitten. „Jij slaat‟, zegt zij tegen haar moeder. Moeder zakt terug in haar stoel. 
Kim pakt de hand van haar moeder vast. „Dat wilde ik niet‟, zegt moeder met tranen in haar ogen. Ik kijk naar Suzie. Ze 
aarzelt en lijkt terug in haar stoel te zakken. „Wat wil je zeggen?‟, vraag ik Suzie. Zij blijft nog even rechtop. „Dadelijk 
loop ik weg hoor‟. Ik herhaal haar woorden „dadelijk loop ik weg‟. „Ja, net als…‟ Het valt stil. Suzie:„Net als Manon.‟ 



Manon is de oudste dochter in het gezin die in Amerika is gaan wonen. Vader zakt achterover. Moeder is bleek. Ik kijk 
naar moeder. „Dat is anders‟, zegt ze zacht . Iedereen zakt terug in de stoel. Ik doe mee. Ik weet niet precies waarover 
het gaat. Het is stil. „Wat zou Manon zeggen, denk je, als zij hier bij zou zijn?‟, vraag ik aan Suzie. „Zij zou zeggen dat ik 
niet weg moest lopen‟, zegt Suzie zacht. Het blijft stil. Ik heb het warm en zet het raam in mijn kamer open. De tijd is 
om. Er is geen afspraak, oplossing of consensus. Ik blijf met een wat onbestemd gevoel achter. De week daarop komt 
het gezin terug. De sfeer is ontspannen. „Er was meer rust deze week‟, zeggen de ouders. Op de vraag hoe dat zou komen 
en wie wat anders deed weet niemand antwoord te geven. Vader zegt: „Alsof er een raam openstond en er een nieuwe 
wind door ons huis waaide.‟ Ik dacht aan de tekst van Dylan: „Something is happening, but you don‟t know what that 
is.‟ 
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De casus van Suzie illustreert „struinen in systeemtherapie‟. Er is ontwikkeling gaande. Niemand kan goed benoemen 
wat deze ontwikkeling voortbrengt. Ik begrijp het zelf ook niet helemaal. Ik richt mijn aandacht op impliciet aanwezige 

factoren, de achtergrond en maak ruimte voor meerstemmigheid en toeval. Alle stemmen spreken, ook die van zus 

Manon die fysiek afwezig is. Ik nodig de gezinsleden niet uit om tot consensus te komen. Ik volg meer de toon en 

bewegingen in de interacties dan de inhoud van de gesprekken. De gezinsleden zitten rechtop en zakken onderuit. Ik 

heb aandacht voor mijn eigen fysieke sensaties. Ik krijg het warm en zet het raam open. Er is een volstrekt toevallige 
koppeling ontstaan tussen deze actie en de beleving van opluchting die de gezinsleden thuis ervaren. 

Nadat je zwervend, verzamelend het veld verruimt, is het goed om samen weer richting te zoeken, in een breder 

taallandschap van mogelijkheden. 
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