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Een beeld moet een paar maten te groot
zijn,
Als een winterjas. Een beeld brengt werkelijkheid
Mee naar huis …
(De Coninck, 1997)
Dit gedeelte uit een gedicht van De
Coninck Een winterjas moet een paar maten
te groot zijn … brengt mij bij het mijns
inziens mooiste hoofdstuk uit de bundel
teksten die Peter Lenaerts heeft uitgegeven
onder de titel Psychotherapie onder het vergrootglas. Overigens staat het gedeelte uit
bovenstaand gedicht niet in de bundel.
Peter Lenaerts is klinisch psychoog,
systeemtherapeut en supervisor in de systeemtherapie. Hij heeft twintig jaar lang
vormgegeven aan een vierjarige opleiding
in de systeemtherapie in België. Daarnaast
is hij bekend als schrijver van verhalen en
romans en als dichter onder het pseudoniem Orfeo Ruilgrond. Zelf noemt hij zijn
poëzie relationele poëzie. Aan ieder hoofdstuk uit de bundel heeft Peter Lenaerts een
gedicht van eigen hand toegevoegd.
De bundel boeiende teksten is geschreven tussen 1997 en 2020 en de artikelen zijn
goeddeels al in verschillende tijdschriften
gepubliceerd. Ze getuigen van een brede
ervaring als systeempsychotherapeut in
diverse settings, zoals ambulante systeemtherapie, dagbehandeling, systemische
groepstherapie voor koppels en klinische
gezinsbehandeling.

Het boek meandert door de tijd en de
geschiedenis van de systeemtherapie en
reflecteert op de visie op behandeling in de
historie van het vak, op onderzoek, kunsten filosofische stromingen.
Het hoofdstuk waar ik op doel, hoofdstuk 2, heeft als titel: ‘Het derde element
– Over het gebruik van poëzie in de appreciërende en samenwerkende systeempsychotherapie.’ In dit hoofdstuk lopen de dichter
en de psychotherapeut samen op. Het
beschrijft de intermediaire ruimte in therapie, de ruimte voor dialoog en betekenisgeving en het organiseren van de betekenisruimte.
In een groepstherapie voor koppels
introduceert Lenaerts gedichten om met
de koppels in gesprek te gaan over hun
relatie. Poëzie kan volgens hem helpen bij
impasses en kan nieuwe perspectieven
introduceren. De koppels zijn veelal vastgelopen in gestolde verhalen over en van
elkaar. De gedichten hoeven niets te
bewerken of te deconstrueren. In een
appreciërende en samenwerkende dialoog
wordt niet het verhaal van de cliënten
verkend, maar het gedicht. Gezocht wordt
naar nieuwe associaties en creatieve
ingangen tot elkaar. De conversatie cirkelt
rondom het gedicht als ‘derde element’.
De ruimte voor betekenis wordt vergroot,
de ruimte bemiddelt. Het gedicht spreekt
tot de cliënten met zijn vraagtekens. Het
beeld moet een paar maten te groot zijn
en niet precies passen; moet niet te dicht
op de huid zitten en te veel herkenning
geven. Een rechtstreeks verband met de
gepresenteerde problematiek wordt vermeden. De afstand maakt nabij. Het
gedicht is voor velerlei interpretaties vatbaar. Gedichten verwijzen naar de condition humaine, zij pathologiseren niet, maar
‘brengen de problemen terug naar het
domein van het menselijke’. Beschermingsmechanismen worden intact gela-
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ten. Er ontstaat een narratieve sfeer en
duidingen worden vermeden. Met dit
hoofdstuk laat Lenaerts zien dat hij zich
thuis voelt bij de appreciërende, op
samenwerking en dialoog gerichte benadering van Harlene Anderson.
De hoofdstukken kennen geen logische
volgorde en zijn niet gerangschikt op tijdstip van verschijnen. Ze hoeven niet van
voor naar achter gelezen te worden. Ze
overlappen elkaar soms en ze kennen herhalingen. De thema’s zijn filosofische stromingen, kunstfilosofie, poëzie en kwalitatief onderzoek.
In het eerste hoofdstuk bespreekt
Lenaerts zes filosofische stromingen die
van invloed zijn geweest op het systemisch
denken. Hij noemt de romantiek, het
modernisme, het postmodernisme, het
postfundamentalisme, ultramodernisme
en post-truth. De romantiek wordt opgevat
als een protest tegen de nadruk op lineaire,
causale kennis. Zij zoekt de wereld van de
geleefde, existentiële ervaring, de wereld
van de levensvraagstukken waar geen
snelle antwoorden voor te vinden zijn. Het
modernisme ziet de therapeut als de
expert. Deze ontvouwt, weet en zoekt de
achterliggende, werkelijke betekenissen in
het verhaal van de cliënt. Het postmodernisme wordt niet beschreven als een ‘na’,
maar als een – om met de postmoderne
filosoof Lyotard te spreken – doorwerking
van wat voorafgaat (Lyotard, 1987). Volgens
de filosoof Kunneman hebben we dan
‘trage vragen’ nodig (Robbesom, 2017). De
onbeantwoordbare ‘trage’ vragen vormen
de kern van het therapeutisch proces en
illustreren een samen zoeken. Het singuliere en de contingentie spreken in de
ontmoeting. Postfundamentalisme zoekt
weer naar de voorspelbaarheid, de meetbaarheid, en valt terug op een logisch-positivistische houding die de huidige tijd zo
kenmerkt met zijn nadruk op efficiëntie,

kostenbesparing en marktwerking. Protocollaire behandelingen horen hierbij. Volgens Lenaerts vormt het ultramodernisme
een opnemen van voorgaande stromingen
met een nadruk op een voortdurend
reflexieve houding. Het ‘post-truth-tijdperk’ stelt de relatie tussen therapeut en
cliënt nog meer centraal. Ze moeten het
samen doen, en de therapeut laat zien
waar hij of zij voor staat. Geeft expliciet
zijn of haar mening. Twijfel en onzekerheid kenmerken echter deze tijd. Vaste
waarheden zijn vervaagd. Vanuit de notknowing position zoeken we naar wat we
hier en nu toch kunnen bieden. Verwijzend
naar de filosoof Martha Nussbaum noemt
Lenaerts: mededogen, wederkerigheid en
individualiteit. Individualiteit geeft ruimte
aan dissensus. Hij stelt voor deze stromingen nevenschikkend te laten zijn en na te
denken over hoe we cliënten zien en tegen
de organisatie van de hulpverlening aankijken.
Lenaerts besteedt ook een hoofdstuk
aan overpeinzingen over de kunst als
inspiratiebron voor psychotherapie en
over de verbanden tussen de evolutie van
kunstfilosofische beschouwingen en de
stromingen in de psychotherapie. Hij
bespreekt de nabootsingstheorie waarbij
het wezen van kunst gelegen is in de verhouding tussen het kunstwerk en de
fysieke, zintuiglijke realiteit. In psychotherapie zien we de cliënt dan als een ‘schilderij’ dat door ons geïnterpreteerd wordt.
Klachten zijn in deze visie te zien als een
weerspiegeling van een psychische realiteit binnen het individu. De relatie is
‘rechtlijnig’. Kritiek op deze stroming is
dat er geen zuivere waarneming bestaat.
Perspectief, positie ten opzichte van het
kunstwerk, lichtinval en visie spelen mee.
De relatie is veeleer symbolisch op te vatten. De expressietheorie ziet de kunstenaar als iemand met een unieke uitdruk-
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king die zichzelf in het kunstwerk legt. De
cliënt in psychotherapie drukt zich eveneens op een unieke wijze uit; een klacht en
een symptoom vertellen een verhaal en wij
resoneren als psychotherapeuten op dit
verhaal. Gevoelens van onze cliënten en
van onszelf zijn onderdeel van de therapie.
Het formalisme in de kunst wil louter naar
het kunstwerk zelf kijken en zich niet
laten afleiden door contextualiteit. Het
kunstwerk is onafhankelijk en autonoom
en moet voor zichzelf spreken. Het heeft
een intrinsieke waarde. In psychotherapie
zijn gestandaardiseerde behandelingen en
het instrumenteel interveniëren voorbeelden van een formalistisch gedachtegoed.
In de symbooltheorie gaat het om de relatie tussen de kunstenaar, het kunstwerk en
de toeschouwer. Lenaerts vergelijkt op
deze wijze het symptoom of de klacht met
een kunstwerk, en de cliënt met de kunstenaar. Psychotherapeuten zijn in die vergelijking kunstfilosofen en kunstbeschouwers. Hij plaatst kunst en psychotherapie
in een historische context. De kunstenaar
en de kunstwerken resoneren met maatschappelijke problemen en vertalen die in
een beeld of een schilderij. Kunst vervult
dus een maatschappijkritische functie
zoals psychotherapie dat ook zou kunnen
doen.
Via poëzie en kunst komt Lenaerts uit
bij de schrijver Borges als inspirator voor
de intermediaire ruimte tussen werkelijkheid en fantasie. Cliënten zitten veelal vast
in een probleemdiscours en blijven dicht
bij die realiteit. We worden uitgenodigd
om onze fantasie te gebruiken als psychotherapeuten teneinde nieuwe betekenissen te genereren. De verhalen van Borges
helpen Lenaerts om na te denken over de
meervoudigheid van de identiteit en van
het subjectbegrip. Metaforisch taalgebruik
helpt om de relativiteit van een vastomlijnd perspectief vanwaaruit de werkelijk-

heid objectief kan worden waargenomen,
aanwezig te stellen. Therapie kan vanuit
een ander standpunt een andere lezing van
de geschiedenis geven en zo, door betekenissen te verruimen, de werkelijkheid
‘achteruit veranderen’ (p. 81).
In een mooi hoofdstuk over een cliënte
van veertig jaar die een lange geschiedenis
in de hulpverlening heeft en al op vier
jarige leeftijd in de kinderpsychiatrie was
opgenomen, laat hij zien hoe in verschillende historische contexten klachten
anders begrepen worden. In plaats van een
intrapsychische klacht die al op zeer jonge
leeftijd tot uitdrukking kwam, ziet de psychotherapeut in 1997 een traumageschiedenis en traumasporen die niet als zodanig
onderkend zijn.
Er volgen twee hoofdstukken over systeempsychotherapie en de relatie met
schemagerichte psychotherapie. Het verband wordt een noodzakelijk verband
omdat in de klinische setting schematherapie vigerend is en er tevens ook een beroep
wordt gedaan op een systeemtherapeut
voor de extramurale en contextuele zorg.
De twee benaderingen komen samen als
een ‘nieuw samengesteld gezin’; ze moeten
samen de behandeling vormgeven. De
hoofdstukken laten de maatschappelijke
realiteit zien dat hulp op verschillende
wijzen kan worden gegeven, er historische
aanspraken zijn en verschillen in hoe
instellingen de hulp organiseren vanuit
verschillende visies.
Lenaerts bespreekt in de twee daaropvolgende hoofdstukken kwalitatief onderzoek waarbij de onderzoeker niet buiten
het veld staat, maar op het veld meespeelt.
‘In plaats van de antwoorden uit de metavertellingen komen er antwoorden uit de
singulariteit, het ondoorgrondelijke, en
om met Derrida te spreken: de eindeloze
andersheid’ (p. 169). Evidence-based wordt
narratief en kwalitatief van aard.
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Geliefden
Nadien kan ook
Een begin zijn
Alle geliefden
Hebben een nadien.
En een voordien.
(Lenaerts, 2020, p. 130)
Een vertelling sluit het boek af. Deze illustreert prachtig de esthetiek van de intermediaire en intermediërende ruimte. Hier
zitten de dichter, de verhaler en de relatietherapeut samen op de bank.
Psychotherapie onder het vergrootglas is
een inspirerend boek voor de meer ervaren
therapeut die de reis vanwege zijn of haar
leeftijd met de schrijver mee kan maken.
De beginnende therapeut zal makkelijk
verdwalen in de tekst en de weg kwijt
raken. Er is geen logische volgorde, zoals al

gezegd. De herhalingen en overlappingen
in de tekst zijn voor mij geen bezwaar,
maar kunnen voor de lezer wel bezwaarlijk
zijn.

Jan Olthof is psychotherapeut en opleider
systeemtherapie. E-mail: olthofjanbg@
hotmail.com.
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