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Geplaatst! Xander – Instellingskind,
Kopp-kind… en zoveel meer…
Sabine Vermeire (2015).
Antwerpen: Interactie-Academie VZW. 95
pp., € 12,–. ISBN 978 90 8012 680 0.
Anna van der Meer
‘Mocht iemand enigszins begrijpen wat het
allemaal betekent…’ was de verzuchting
van Xander aan zijn therapeut Sabine Vermeire. Zij schreef daarom dit boek, waarin
zij fragmenten heeft gebundeld uit brieven
die zij Xander na elke sessie stuurde.
Gedurende vijf jaar zag zij deze jongen met
wisselende regelmaat, en schreef ze na de
gesprekken met hem op wat hij over zijn
gedachten, gevoelens en belevingen had
verteld. Over het motief om deze brieven
aan Xander te schrijven zegt ze in het begin
van haar boek: ‘Een brief zorgt er niet
alleen voor dat je verhaal wordt opgetekend, maar toont dat je voor iemand
bestaat. Het is als krassen in een boom
“I was here”.’ (p.6)
Xander is elf jaar als hij bij Vermeire
wordt aangemeld. Hij is dan net gedwongen uit huis geplaatst en zeer verdrietig.
Hij mist zijn moeder, heeft heimwee en hij
vindt het heel moeilijk om zich bij het
besluit van de rechter neer te moeten leggen. De onzekerheid over terugkeer naar
huis, gedoe en strijd met zijn stiefvader, het
accepteren van hulp versus loyaal zijn
aan zijn eigen familie: het komt allemaal
aan de orde tijdens de therapie. De brieffragmenten geven een ontroerend en tegelijkertijd ontnuchterend beeld van de
behoefte van deze Xander aan herkenning,
erkenning en geborgenheid in een
omgeving en leefsituatie die in de loop van
die vijf jaren telkens weer anders is. Uit de
brieven valt op te maken dat Xander een
dappere en moedige jongen is die ondanks

alle tegenslagen blijft volhouden.
Het boek maakt de lezer nieuwsgierig
welke houding en werkwijze van de therapeut voor Xander het meest helpend is
geweest. Wat zou hij anderen in gelijksoortige situaties toewensen aan hulpverlening?
De lezer krijgt geen informatie over interventies anders dan de narratieven in de
briefvorm. Het boek ‘beperkt’ zich daarmee
tot beschrijving van beleving. Tegelijkertijd
schuilt in die focus ook de kracht; voor de
lezer en wellicht ook voor de cliënt. De brieven over de beleving van Xander voert de
lezer als in een documentaire mee in de
betekenis ervan. Zonder voice-over, zonder
interviews en duiding, maar met fragmenten van beelden die voor zich spreken.
Het boek is een aanrader, hoewel de thema’s voor velen bekend zullen zijn. Niet
alleen ter inspiratie om met kinderen zoals
Xander in gesprek te gaan, wat de wens is
van de auteur. Maar ook als stimulans om
met naastbetrokkenen van cliënten, collegae en cliënten zelf in gesprek te blijven
over de dilemma’s waar zij voor staan of
aan blootgesteld worden. Bij kinderen
zoals Xander heb je daadkracht maar ook
erkenning van de machteloosheid nodig.
En het is voor therapeuten vaak lastig tussen die twee te manoeuvreren.
Tot slot nodigt de auteur namens Xander iedereen die het boek gelezen heeft uit
hem een brief te schrijven. Er is daartoe in
elk exemplaar een al geadresseerde enveloppe toegevoegd. Dus de drempel om
Xander een brief te schrijven is erg laag.
Ik kan niet anders dan met de auteur jullie
uitnodigen om na het lezen van deze brieven Xander ook een brief te schrijven.
Anna van der Meer is orthopedagoog,
systeemtherapeut en praktijkeigenaar van
‘Kind & meer’ in de regio Arnhem/Over
betuwe. E-mail: anna@kindenmeer.nl.
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