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Boeken (en zo)
Goed genoeg? – Een nieuwe visie op ouderschap

een medium aanreiken om vastgelopen
spanningsverhoudingen binnen ouderkindrelaties als kansen tot groei te laten
evolueren vanuit een consequent toe
gepaste systeemvisie. Ook de kracht van de
ervaringsuitwisseling tussen ouders wordt
binnen deze methodiek benut. Het gaat
volgens de auteur om surfen op de golven
van conflict, het zoeken naar een balans
voor ouders en kinderen zonder het overzicht te verliezen door de heftigheid van
het conflict.
Het boek richt zich in eerste instantie
tot ouders. Het kan hen helpen hun positie
als ouder niet lineair te bekijken. De auteur
pleit voor een zoektocht waarbij ouder en
kind kunnen groeien in begrip voor
elkaars positie. Ik merk op dat het gehanteerde vakjargon ervoor kan zorgen dat
een aantal ouders vroegtijdig afhaken. De
verhalen lopen doorheen de theorie en
brengen deze tot leven. Van daaruit acht ik
het boek betekenisvol voor hulpverleners
die ouders en kinderen ondersteunen.
Vanuit mijn rol als systeemtherapeut vind
ik dit boek een verrijking voor mijn werk
met ouders en kinderen. Vanuit mijn rol
als ouder van twee jonge kinderen voel ik
veel erkenning en normalisering.

Deze nieuwe visie op ouderschap is
deels uitgewerkt door de hedendaagse
fricties omtrent ouderschap te koppelen
aan de communicatietheorie beschreven
door Watzlawick in 1974. Hoe vernieuwend is deze visie? De vijf basisaxioma’s
zijn binnen de therapeutische wereld
alom bekend, doch worden nog steeds
niet maatschappelijk gedragen. De meerwaarde van dit boek schuilt vooral in de
waaier aan mogelijkheden die het aanbiedt om samen over ouder-kindmoeilijkheden in dialoog te gaan in plaats van
enkel te blijven werken met en vanuit de
ouders. Het initiatief om te werken met
oudersupervisie als methodiek om samen
met ouders en kinderen te spreken,
spreekt aan om verder uit te bouwen en in
te bedden in de ouder-kindhulpverlening.

Tussen mensen – Contextueel denken
over relaties, familie en samenleving
Annie Nuyts & Lieve Sels (2017).
Leuven: Uitgeverij Lannoo & Campus, 296
pp. € 19,99.
ISBN 9789 4 014 36212.

peuten. Annie Nuyts is werkzaam in het
Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel en tevens
docent aan de opleidingsinstituten Leren
Over Leven Antwerpen en het Instituut
voor Psychotherapeutische Relatie en
Reflectie. Lieve Sels heeft een eigen ambulante praktijk en is supervisor bij Leren
Over Leven Antwerpen en bij Dokters van
de Wereld Antwerpen.
Bij aanvang geven de auteurs aan dat
Tussen mensen geen therapieboek is. Zij
wensen met hun boek twee doelgroepen te
bereiken. Allereerst is het geschreven om

Annelies Onderwaater
Tussen mensen – Contextueel denken over
relaties, familie en samenleving is geschreven door twee contextueel psychothera-

Nina Jamart is klinisch psychologe en
systeemtherapeute, werkzaam in Inghelburch, centrum voor psychische revalidatie,
MVIP (Mobiel VroegInterventieteam voor
Psychose) en binnen haar zelfstandige
praktijk. E-mail: nina@psychotherapie
ninajamart.be.
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de geïnteresseerde leek kennis te laten
maken met het contextuele gedachtegoed.
Ten tweede willen zij hulpverleners taal
aanreiken om het contextuele denken aan
cliënten te kunnen overbrengen.
In acht van de tien hoofdstukken wordt
een contextueel thema uitgewerkt en deze
thema’s worden geïllustreerd aan de hand
van voorbeelden. De schrijvers belichten
het thema vanuit het perspectief van het
gezin en de familie en, wat interessant is,
ze verbreden het thema telkens naar de
samenleving. Aan het eind van elk hoofdstuk volgt een interview met een deskundige die vanuit het eigen vakgebied over
het betreffende onderwerp spreekt. Deze
persoon hoeft niet vertrouwd te zijn met
het contextuele gedachtegoed, maar sluit
met zijn of haar werk goed aan bij het
onderwerp.
Het eerste hoofdstuk behandelt in prettig leesbare taal de vijf dimensies waarmee
men in de contextuele therapie kijkt naar
wat er zich tussen mensen afspeelt: de
dimensie van de feiten, de psychologie, de
interactie, de relationele ethiek en de ontologie. In deze laatste dimensie gaat het om
de existentiële of zijnsafhankelijkheid van
anderen om als persoon te bestaan. De vijf
dimensies of invalshoeken zijn met elkaar
verweven, overlappen elkaar en staan
voortdurend in interactie met elkaar. De
relationele ethiek is wat de contextuele
therapie toevoegt aan de bestaande hulpverlening. Het gaat hier niet om ethiek in
de gebruikelijke zin van het woord maar
om het feit dat mensen ten diepste gemotiveerd worden door een rechtvaardigheidsbeginsel (Boszormenyi-Nagy, 1994).
Op duidelijke wijze wordt in hoofdstuk
twee besproken hoe deze rechtvaardigheidsdrang de essentie is van de ‘balans
van geven en ontvangen’ in relaties. De
natuurlijke neiging van de mens om te
geven en te ontvangen wordt beïnvloed

door de tijdgeest, maatschappelijke opvattingen en de omstandigheden. In de economie van welvaartsstaten wordt weerspiegeld hoe we met de herverdelende
rechtvaardigheidsbalans omgaan en krijgt
deze balans een structurele vorm in de
sociale zekerheid. In een interessant interview vertelt Frans de Waal, etholoog en
bioloog, dat een primaire overlevingsstrategie van mensen bestaat uit het helpen
van mensen met wie ze een groep vormen.
Deze oude overlevingsstrategie speelt evolutionair, ook als de levensomstandigheden verbeterd zijn, nog steeds een grote
rol. Wij kunnen volgens hem nog maar
sinds kort ook leden van andere groepen
hieronder laten vallen en zijn nog niet ver
genoeg geëvolueerd om, in contextuele
termen, als één groep de relationele verantwoordelijkheid te nemen voor de
wereld.
Hoofdstuk drie gaat over het op eigen
grond staan van een individu, zelfafbakening en zelfvalidatie. De auteurs beschrijven duidelijk dat een gezonde balans van
geven en nemen het fundament vormt van
zelfvalidatie. Door op een faire wijze aan
onze relaties bij te dragen, vergroten we
onze innerlijke waarde en nemen we onze
relationele verantwoordelijkheid wat ons
in contextuele termen ‘verdiensten’
oplevert. In de verbreding naar de samenleving alsook in enkele voorbeelden, wordt
het begrip zelfvalidatie echter psychologisch uitgewerkt en ten onrechte gelijkgesteld met psychologische begrippen zoals
identiteit en een gevoel van waardevol zijn.
Als lezer mis ik daar de uitwerking naar de
verdiensten op relationeel ethisch niveau.
De verwarring ontstaat wellicht door de
overlap van de psychologische dimensie
met de dimensie van de relationele ethiek
en de interactie die er tussen de twee
dimensies bestaat. Bij zelfvalidatie kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan de hou-

Systeemtherapie Jaargang 30 Nummer 4 December 2018

Systeemtherapie_18_04_bw_DEF.indd 209

14-11-18 13:56

210

Boeken (en zo)
Tussen mensen – Contextueel denken over relaties, familie en samenleving

ding van een gescheiden moeder die erin
slaagt haar zoon ruimte te geven het contact met zijn vader te onderhouden en
hem zo geeft wat hij nodig heeft. Psychologisch gezien kan dat zijn gevoel van waardevol zijn ondersteunen en ook haar eigen
gevoel van waardevol zijn vergroten. Op
relationeel ethisch niveau echter verwerft
zij door deze verantwoordelijke houding,
dit ‘passend’ geven ten opzichte van zowel
haar zoon als haar ex-man ook verdiensten
en valideert zij daarmee zichzelf.
‘Het toegewijde kind in ons’ is het
thema van hoofdstuk vier. Het begrip loyaliteit komt daarin helder aan de orde.
Myriam Van Gael, klinisch psycholoog,
bespreekt in het interview loyaliteit in
samenhang met gehechtheid.
In hoofdstuk vijf komen de lusten en de
lasten van onze erfenis aan de orde. Actuele
vragen worden gesteld zoals: hoe stem je
de eigen geërfde waarden, normen, tradities en levensopdrachten af op erfenissen
van mensen met een andere sociale en
culturele achtergrond?
In hoofdstuk zes staat rolomkering
ofwel parentificatie centraal. In het interview met de pedagoog Hans Van Crombrugge over de geschiedenis en theorie
vorming rond opvoedingsideeën en de
plek die het kind hierbij inneemt, wordt
goed verhelderd hoe de betekenis die wij
in de huidige tijd aan het begrip parentificatie geven sterk is beïnvloed door de tijdgeest.
Hoofdstuk zeven gaat over recht doen.
Maar ook over wat er gebeurt als er onrecht
wordt gedaan en over het mechanisme dat
in werking kan treden om het ondergane
onrecht te gaan verhalen op anderen, met
alle desastreuze gevolgen van dien. In een
boeiend interview vetrelt Rudi Vranckx,
historicus en oorlogsverslaggever, over zijn
zienswijze op conflictsituaties waarin veel
onrecht plaatsvond, maar ook over zijn

hoop. Steeds weer ontmoette hij medemenselijkheid en het verlangen naar herstel bij mensen in oorlogsgebieden en in
families.
Op illustratieve wijze wordt in hoofdstuk acht beschreven hoe in een dialoog
mensen elkaar ontmoeten en elkaar be
vestigen in hun mens-zijn. Nuyts en Sels
beschrijven hoe in de samenleving machtsverhoudingen en polarisatie een dialoog in
de weg kunnen staan. Twee antropologen/
sociologen hebben het ook over de keerzijde van de dialoog, hoe bijvoorbeeld
onder het mom van de dialoog zaken worden verdoezeld.
In hoofdstuk negen worden verdiepende illustraties van de acht voorgaande
hoofdstukken gepresenteerd. Het betreft
mooi gekozen verhalen die aanzetten tot
reflectie, enkele ervan vind ik echter minder geschikt. Een verhaal bijvoorbeeld over
het Belgisch koningshuis wordt opgevoerd
ter illustratie van het concept parentificatie. De wijze waarop de kinderen op de
problemen van hun ouders reageren, komt
daarbij niet aan de orde, waardoor niet
duidelijk wordt of er wel sprake is van
parentificatie. Een ander belangrijk
bezwaar is dat er bij een verhaal van derden
over publieke personen geen sprake is van
anonimiteit, zoals gebruikelijk is bij casuïstiek. In een verhaal van Kaat Vrancken
wordt het begrip zelfafbakening goed
geïllustreerd. Het begrip zelfvalidatie
wordt echter, net als op een aantal andere
plekken in het boek, niet verduidelijkt.
Ten slotte nog een opmerking bij het
indringende verhaal van Leen Bastiaansen
over loyaliteit. Contextueel gezien spreekt
zij geheel juist over existentiële loyaliteit
aan haar niet-biologische vader. Existen
tiële loyaliteit gaat over de existentie van
het bestaan en dus niet alleen over bloedverwantschap, zoals vaak ten onrechte
wordt gedacht (Onderwaater, 2018). Haar
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niet-biologische vader was degene die koos
voor het krijgen van een kind door donorschap. Dit is een existentieel gegeven, want
zonder deze keuze van hem zou zij er niet
zijn geweest.
In hoofdstuk tien laten de auteurs de
lezer middels een kort overzicht kennis
maken met de belangrijkste contextuele
interventies.
Aan de contextuele werken die toegankelijk zijn voor een breder publiek, is een
mooi boek toegevoegd. De positieve
gerichtheid van de contextuele therapie op
rechtvaardigheid, loyaliteit, betrouwbaarheid, menselijkheid en verbinding, waarbij
steeds de blik wordt gehouden op onze
verantwoordelijkheid voor de toekomstige
generaties, komt er helder in naar voren.
De meerwaarde van dit boek zit in het feit
dat het een aanzet geeft de contextuele
therapie te verbreden naar de samenleving. Dit wordt op een begrijpelijke manier
gedaan en geïllustreerd met voorbeelden
die aanzetten tot kritische reflectie. Door
ook deskundigen uit andere vakgebieden
het woord te geven, proberen de auteurs te

Liefde in verhouding – Een nieuw
perspectief op trouw en ontrouw
Esther Perel (2018).
Amsterdam: A.W. Bruna Uitgevers B.V.:
Nederlandstalig. 352 pp., € 20,-.
ISBN 9789400509092.
Jasmien Peeters
Kan een psychotherapeute ook sterallures
hebben? Als je Esther Perel heet, in New
York woont en de wereld rondreist om
over liefde, lust en ontrouw te praten wel.
In 2015 krijgt Perel een theaterzaal gevuld

laten zien wat de contextuele therapie voor
de bredere samenleving kan betekenen. Als
systeemtherapeuten hebben wij te maken
met grotere maatschappelijke verbanden
en met cliënten met een diversiteit aan
achtergronden. Ook voor systeemtherapeuten is dit boek daarom aan te bevelen.

Annelies Onderwaater werkt als klinisch
psycholoog, (lichaamsgericht) psycho
therapeut, orthopedagoog, systeem- en
contextueel therapeut in haar praktijk in
Amsterdam. Zij is opleider, leertherapeut
en supervisor (NVRG, VCW en NVP). Email:
annelies.onderwaater@ziggo.nl.
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in Antwerpen voor de School voor Relatietherapie. Zoals ze over het podium danst
met haar headset en spreekt over seksualiteit en erotiek, heeft ze de vierhonderd
therapeuten in de zaal in haar elegante
broekzak. Ze jongleert met existentiële
paradoxen en het publiek hangt aan haar
gestifte lippen.
Oorspronkelijk is Perel opgeleid in de
psychodynamische psychotherapie. Ze
werkte vele jaren samen met Salvador
Minuchin, de geestelijk vader van structurele gezinstherapie. Systeemtheorie noemt
ze haar bakermat. Haar eerste boek schreef
ze naar aanleiding van de Clinton-Lewinski
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