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Redactioneel

W I M - J A N   T R Ü G G

Niets is gezegd voor het uitgedroomd werd in woorden
en niets is waar wat alleen maar in woorden verschijnt. 

(fragment uit een gedicht van Les Murray)

Kan het lichaam zonder woorden? Is een lichaam zonder geduide bete-
kenis wel een lichaam. Het duiden begint al vroeg. Reeds voor je geboor-
te word je al opgenomen in de lijn van de generaties. Je naam opent een 
wereld van betekenissen. De eerst gehoorde klank getuigt van de aanwe-
zigheid van de ander. "Ich werde am Du" zegt Buber. "Benign blessing 
and naming starts functioning" zegt Pesso. Het is met name de getuigen-
figuur in de Pesso-psychotherapie, die het lichamelijke ervaren met het 
talige verbindt.
 In het wonderschone artikel "De magische wereld van de volwassene, 
over troost en illusie en de betekenis van de getuige" van Anton Berk-
houwer, eerder verschenen in "Troost en illusie" onder redactie van A. 
Ladan, wordt de wetende getuige omschreven als iemand, die het trauma 
erkent, helpt bij het articuleren van de rouw en het trauma een plaats 
geeft. Hij onderscheidt drie aspecten aan de wetende getuige. Holding en 
containment door de getuige maken communicatie en symbolisering 
mogelijk in de relatie tussen de therapeut als getuige en de cliënt. De in-
nerlijke getuige duidt hij als het vermogen om, vanuit de verinnerlijking 
van de getuige uit het verleden en het heden zelf troost en illusie te gene-
reren.
 Ook Nel Jongsma plaatst de getuige in ontwikkelingspsychologisch 
verband. Bij de getuige, zo betoogt zij, gaat het vooral om het spiegelen 
van de gevoelens van de cliënt. De identiteit gevende kracht van de ogen 
en het gezicht van de ouders, waarin het kind wordt herkend, is als het 
ware de eerste gevoelsmatige spiegel. Bij tekorten hierin leert het kind 
zich voor zijn gevoel te schamen, en ontwikkelt het een gefragmenteerd 
of leeg zelf. Zij koppelt het gezien worden in deze eerste levensfase aan 
de godsdienstbeleving. Zoals het kind naar moeder kan kijken, zo kijkt 
de gelovige op naar God. Zij stelt dat de godsdienst de maatschappelijke 
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en culturele institutie is, die tot taak heeft die eerste relatie opnieuw te 
bevestigen, en daarin de hoedster van de hoop te zijn.
 Niet alleen hoop maar ook echtheid en empathie zijn kenmerkende 
elementen zowel in de cliëntgerichte experiëntiële therapie als in de Pes-
so-psychotherapie. Mia Leijssen gaat na of de overeenkomsten en de 
verschillen tussen beide therapievormen leiden tot een ideale LAT-relatie. 
De visie op het veranderingsproces, de interpersoonlijke interpretatie van 
het ontstaan van psycho(patho)logische verschijnselen en de theorie van 
werkzame factoren stemmen overeen. Het verschil is vooral gelegen in 
de ingetogen soberheid van de cliëntgerichte therapie, die meer uitge-
sproken werkt met de kracht van het woord en die de actie opschort en 
in de uitbundige accentuering van het lichaamsgerichte in de Pesso-psy-
chotherapie, die eerder overgaat tot actie en tot externalisering van bood-
schappen. Lees ook het commentaar van Willy van Haver op de lezing 
van Mia Leijssen. Hij is het eens met haar dat de kunst van het recht-
streeks confronteren in de Pesso-psychotherapie vaak ontbreekt, maar hij 
geeft aan dat symbolisering ook op sensomotorisch niveau plaatsvindt.
 De getuige is de enige rolfiguur in de Pesso-psychotherapie, die als een 
externalisering van de therapeut geldt. Lisa Vos noemt de therapeut de 
souffleur van de getuige, die de zichtbare emoties bij de cliënt verwoordt 
en het sturend vermogen, de "pilot", versterkt. Zie de innerlijke getuige. 
Ze deelt de taak van de therapeut en het gebruik van de getuige en de 
taak van de cliënt in naar de fase in een structure. Tevens beschrijft zij de 
mogelijkheden in de therapeut zelf, waar hij zich op af kan stemmen om 
die taak zo goed mogelijk te vervullen.
 Pim Eijgenstein preciseert in het interview  met hem, door Annet van 
Dijk en ondergetekende, wat de getuige in de Pesso-psychotherapie ver-
mag en wat niet. Hij tekent het stappenplan uit waarmee de getuige geïn-
troduceerd kan worden in een structure. De redenen van de meerwaarde 
van het gebruik van een getuigenfiguur boven de therapeut als getuige 
zet hij uiteen. Niet alleen het visuele aspect van de getuige wordt bena-
drukt, maar ook wordt de getuige onderscheiden naar andere vormen 
van zintuiglijke waarneming.
 Ten slotte bespreekt Henny Verboom "Het geminachte lichaam" van 
Carla van Lichtenburg en Lisette Thooft, waarin aangrijpende verhalen 
van incestslachtoffers worden verteld.
 Tussen de regels van de verschillende artikelen klinkt door hoe groot 
het belang is dat de woorden, die door de getuige worden gebezigd, zeer 
nauw aansluiten bij en passen op wat door de cliënt wordt beleefd. Wan-

R E D A C T I O N E E L
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neer woorden niet aangrijpen aan de lichamelijk doorvoelde beleving 
boeten ze in aan betekenis. Kunnen woorden zonder lichaam? 

                 

R E D A C T I O N E E L
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Pesso-psychotherapie en cliëntgericht-expe-
riëntiële therapie: een ideale LAT-relatie?

 

M I A   L E I J S S E N

Pesso-psychotherapeuten en cliëntgerichte therapeuten van experiëntiële 
huize zouden dit thema meteen vanuit een zelfde invalshoek kunnen be-
naderen, bijvoorbeeld met de vraag: 'wat word je lijfelijk gewaar bij het 
voorstel van een LAT relatie tussen deze twee oriëntaties?'
 Het idee heeft bij mij een energie opgeroepen die de aanleiding vormt 
voor deze bijdrage. Niet alleen heb ik trouw aan het Pesso-principe de 
energie omgezet in actie, ik ben overeenkomstig de goede cliëntgerichte 
traditie naar woorden beginnen zoeken waarmee ik kon uitklaren 'wat wij 
tezamen delen en waarom we apart leven'. 
 Onze gezamenlijke interesse voor de interactie garandeert al minstens 
dat we hierover van gedachten kunnen wisselen, ook al zullen we de ac-
commodatieoefeningen nog even uitstellen.
Wat hebben we tezamen?
 Uiteraard beantwoorden onze beide oriëntaties aan de theorie van de 
gemeenschappelijk werkzame factoren van psychotherapie. In de zeven-
tiger jaren vestigde Jerom Frank de aandacht op de aspecifieke factoren, 
die sindsdien brede empirische ondersteuning gekregen hebben (Van 
Kalmthout, 1998). Ter opfrissing zet ik ze nog even op een rij.
Succesvolle therapie voldoet vooreerst aan enkele structurele kenmerken:

- aanwezigheid van een setting die genezingbevorderend werkt;
- een persoonlijke relatie tussen diegene die 'lijdt' en de 'genezer';
- een overtuigende theorie;
- een praktische  procedure.

Gegeven deze structurele condities worden genezing bevorderende pro-
cessen gestimuleerd:

  Professor Doctor Mia Leijssen is psycholoog en psychotherapeut. Zij doceert Beroep-
sethiek voor psychologen, Psychotherapeutische vaardigheden, Cliëntgericht-experiën-
tiële psychotherapie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Zij is tevens coördinator 
van de Postgraduaat opleiding in Cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie. 
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- nieuwe ervaringen en inzichten (correctieve emotionele ervarin-
gen);

- ontstaan van  hoop;
- succeservaringen waarmee het gevoel van controle toeneemt;
- doorbreken van sociaal isolement en gevoelens van vervreem-

ding;
- emotionele arousal (catharsis).

Doordat ze echter zo globaal zijn, vinden we hierin geen bevredigend 
antwoord voor de vraag of wij voldoende tezamen hebben om ons te 
verbinden. We gaan dus specifieker moeten kijken naar onze concrete 
invullingen van een aantal fundamentele pijlers (Greenberg, Watson & 
Lietaer, 1998):

- hoe ontstaan psycho(patho)logische verschijnselen en proble-
men;

- hoe voltrekt zich een veranderingsproces in de cliënt;
- waaruit bestaat de werkzaamheid van het therapeutisch aanbod.

Het ontstaan van psycho(patho)logische verschijnselen en problemen 
wordt zowel in cliëntgerichte therapie als in Pesso-psychotherapie inter-
persoonlijk geïnterpreteerd. 
 Rogers typeerde zijn theorie over psychopathologie en psychotherapie 
als een theorie over interpersoonlijke relaties. Relationele patronen die in 
de kinderjaren ontstaan zijn als overlevingspatronen, leiden later tot in-
terpersoonlijke problemen. Gendlin (1996) heeft vooral het lichamelijk in 
de wereld zijn van de persoon beklemtoond. Hij beschrijft het lichaam 
als een ervaringsorganisme dat samen met de omgeving één interactio-
neel proces vormt. Als die omgeving blokkerend werkt op het vormge-
ven van het lichamelijk gevoeld ervaringsproces of als er geen gepaste 
symboliseringen voorhanden zijn, stagneert het ervaringproces, wat leidt 
tot minder goed functioneren van de persoon. Psychotherapie moet dan 
opgevat worden als een herstel van dat ervaringsproces, doordat de vast-
gelopen ervaring alsnog de juiste interactie krijgt en de gepaste symboli-
seringen mag vinden. Zowel bij Rogers als bij Gendlin steunt de psycho-
therapietheorie op: wat in een ver of recent verleden verkeerd is gegaan 
of niet heeft plaatsgevonden, alsnog op een juiste wijze laten gebeuren. 
Dit zowel in de interpersoonlijke dimensie als in de lichamelijk doorleef-
de ervaringsdimensie.  Zo is de correctieve emotionele ervaring een cen-
traal concept in deze psychotherapie. Men neemt daarbij aan dat de im-
pact hiervan zich niet alleen uitstrekt naar het verleden. Als in het water 
een steen naar de diepte gegooid wordt, veroorzaakt die over het hele 

P E S S O - P S Y C H O T H E R A P I E   E N   C L I Ë N T G E R I C H T  - E X -
P E R I Ë N T I Ë L E   T H E R A P I E :   E E N   I D E A L E   L A T  -  R E L A T I E ?
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wateroppervlak een vrolijke rimpeling. Zo resulteert het therapeutisch 
werk in een toenemende lichtheid en beweeglijkheid in het heden en een 
verbetering van de bestaanskwaliteit op vele niveaus.
 In de Pesso-psychotherapie wordt het ontstaan van problemen op 
identieke wijze uitgelegd (Van Attekum, 1997). Pesso gaat ervan uit dat 
vroege ontwikkelingstekorten en traumata zich als mentale en lichamelij-
ke ervaringen in het heden manifesteren. Omdat conflicten en trauma's 
ontstaan zijn in relatie tot anderen, vinden Pesso-psychotherapeuten dat 
ze het beste op te lossen zijn in contact met anderen.
 Zowel Pesso als de cliëntgerichte benadering omhelzen een holistisch 
en positief mensbeeld en veronderstellen een zelfactualisatietendens in 
de mens of een aangeboren drang om menselijke mogelijkheden te reali-
seren in interactie met anderen. 
 Het laatste woord over 'het zelf' is in beide benaderingen nog lang niet 
gezegd, maar hierover zijn we het eens: het zelf wordt gezien als een dy-
namisch systeem dat gezond functioneert wanneer zoveel mogelijk as-
pecten van de beleving geïntegreerd zijn in het bewustzijn. 

De visie op het veranderingproces in de cliënt en de werkzaamheid van 
het therapeutische aanbod is in beide benaderingen een logische voort-
zetting van de theorie van het ontstaan van de problemen.  Zowel in Pes-
so-psychotherapie als in cliëntgerichte therapie kan men hierin twee di-
mensies onderscheiden: het relationele en het lichamelijk gevoelde erva-
ringsproces. Interpersoonlijke veiligheid is een sleutelelement om ont-
vankelijk te zijn en een gezonde richting te geven aan het lichamelijk ge-
voelde ervaringsproces, en de interpersoonlijke ervaringen zijn vormge-
vend voor het lichamelijk gevoelde.
 Pesso-psychotherapie en cliëntgerichte therapie werken met de veron-
derstelling dat de cliënt 'delen' in zichzelf kan onderscheiden die uiteen-
lopende belangen, behoeften en bekommernissen kunnen hebben en 
waarmee dialogen kunnen aangegaan worden. Ook steunen onze beide 
werkwijzen op het gebruik van metaforen: we laten de cliënt aspecten uit 
zijn beleving verpersoonlijken, visualiseren, op diverse wijzen beeldend 
uitdrukken. We rekenen erop dat de fysiologie van het lichaam reageert 
op metaforen, dat er op een symbolisch niveau diepgaand kan gewerkt 
worden met uiteenlopende ervaringen en dat daardoor een concrete lijfe-
lijk gevoelde verandering plaatsvindt in de cliënt, waardoor ook zijn in-
teractionele patronen kunnen veranderen. In de nieuwe context wordt 

P E S S O - P S Y C H O T H E R A P I E   E N   C L I Ë N T G E R I C H T  - E X -
P E R I Ë N T I Ë L E   T H E R A P I E :   E E N   I D E A L E   L A T  -  R E L A T I E ?
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oude ervaringen herleefd, herlijfd, herschreven, zodat nieuw gedrag ook 
buiten de context van therapie mogelijk wordt. 
 Hierover zijn we het dus eens. Als we zoveel tezamen hebben, waarom 
leven we dan nog apart?

Laat ons eerst eens kijken naar het relationele aanbod dat de therapeut in 
de Pesso-psychotherapie doet en dat vervolgens vergelijken met de 
cliëntgerichte therapie. Ik heb begrepen dat de Pesso-psychotherapeut 
vanuit een empathisch inlevingsvermogen de cliënten op de voet volgt, ik 
zie hoe dit zeer respectvol en aanvaardend gebeurt, en ik betwijfel niet 
dat Pesso-psychotherapeuten als authentieke personen in de interactie 
aanwezig zijn. Daarbij zijn ze helder en eenduidig over de grenzen en 
bespeur ik een grote zorg in het hanteren van hun tegenoverdrachtsge-
voelens, de binnenzijde van echtheid dus. Tot zover zou het nog om 
cliëntgerichte therapeuten  kunnen gaan. Maar de keerzijde van het feit 
dat de Rogeriaanse basiscondities gemeengoed zijn, is dat andere oriënta-
ties ze voornamelijk zien als een therapeutisch klimaat of een 'possibility 
sphere', en daarmee toch wel een armere invulling hanteren dan waar het 
in cliëntgerichte therapie om gaat. Empathie en echtheid zijn voor cliënt-
gerichte therapeuten geen randvoorwaarden die de aanloop naar het ei-
genlijke werk moeten vormen. Het zijn op zich krachtige helende inter-
persoonlijke factoren die in een gedifferentieerd gamma van interventies 
worden gebracht (Leijssen, 1999; Lietaer & Van Kalmthout, 1995). Het 
medium is taal, soms lichaamstaal, maar cliëntgerichte therapie werkt 
meer uitgesproken met de kracht van het woord. Er is veel te zeggen 
over woorden: soms zijn woorden nietszeggend; door de afwezigheid 
van woorden kan iets dood gezwegen worden; woorden kunnen een ver-
nietigende uitwerking hebben; woorden kunnen verwijderen maar ook 
verbinden; in therapie moeten woorden bevrijdend werken. Daarvoor is 
scherpzinnigheid nodig, in de betekenis dat alle zintuigen gescherpt zijn, 
maar ook dat de woorden scherp en zinnig moeten zijn. In therapie gaat 
het om momenten van waarheid in vele betekenissen. In gesprek komen 
met iemand die vanuit een authentiek mededogen helpt woorden geven 
aan wat tot dan toe onuitsprekelijk was of het daglicht niet verdroeg, 
geeft bestaansrecht aan ervaringen die eerder ontkend werden, zowel 
door de cliënt als door zijn omgeving. Dit spreken kan aan de persoon 
zelf zijn waarheid en waardigheid teruggeven. De kracht van woorden zit 
ook in het fascinerende feit dat wij als mensen daarmee gedifferentieerde 
'handvatten' hebben om ons leven te ordenen en greep te krijgen op het 

P E S S O - P S Y C H O T H E R A P I E   E N   C L I Ë N T G E R I C H T  - E X -
P E R I Ë N T I Ë L E   T H E R A P I E :   E E N   I D E A L E   L A T  -  R E L A T I E ?



10

bestaan. Aan een woord hangt een hele ervaringswereld vast, waarmee je 
– als je het juiste woord gebruikt – contact maakt met een groot geheel 
van moeilijk uit te drukken belevingen. Het woord is bij machte om ver-
schuivingen teweeg te brengen in een complexe ervaringswereld.  
 Pesso-psychotherapie accentueert het lichaamsgerichte, maar als het 
lichamelijke niet vergezeld gaat van de accurate woorden, mist de non-
verbale interactie haar doel. De volle opluchting bij de cliënt breekt 
slechts door nadat de exacte woorden uitgesproken zijn waarmee er con-
tact wordt gemaakt met wat de cliënt werkelijk nodig heeft. 
 
Verder is het ontmoetingselement in cliëntgerichte therapie een belang-
rijke curatieve factor. Dit bevat het herstel van verbondenheid tussen 
mensen. Authentieke ontmoeting impliceert ook 'tegen-komen'. Als de 
therapeut vanuit zijn echtheid de cliënt confronteert met de relationele 
verwikkelingen die hij in het hier en nu laat zien, ontstaat er een con-
structief botsen. Immers met een zelfde gedrag botst de cliënt ook in 
zijn dagelijkse omgeving, maar 'gewone mensen' reageren eerder met 
vermijding of destructie of ander complementair gedrag, waardoor de 
cliënt geen gelegenheid krijgt om iets te leren uit de interactionele pro-
blemen. Wanneer de therapeut zorgzaam feedback geeft over probleem-
gedrag, vraagt dat heel wat meer gespreksvaardigheid dan spontaan zeg-
gen wat men denkt, ziet of ervaart. Rechtstreeks confronteren heb ik in 
Pesso-psychotherapie niet gezien, terwijl juist deze meer gewaagde inter-
ventievormen verfrissend en vernieuwend kunnen zijn.
 
Het creëren van de therapieruimte als plaats van interpersoonlijke heling 
is mij in de loop der jaren bijzonder dierbaar geworden. Het is voor mij 
een plaats van aandacht, aanwezigheid, helderheid, scherpzinnigheid, 
waarheid en liefde. Een soort van archetypische, soms sacrale ruimte,  
waarin de transformatie gebeurt. Als ik mijn werk als therapeut graag 
doe, heeft dat niet te maken met dat ik 'graag anderen zou helpen' zoals 
men soms denkt dat het geval is voor hulpverleners. Het is voornamelijk 
omdat ikzelf regelmatig de helende werking van een dergelijke ruimte 
aan de lijve ondervind; het is ook mezelf in een gelegenheid brengen om 
mij te 'her-stellen' in belangrijke waarden in het leven. De ervaring dat 
wij als cliëntgerichte therapeuten, zonder veel omhaal, maar met 'een-
voudige' menselijke middelen, een dergelijke 'wonder-baarlijke' ruimte 
creëren, maakt dat ik apart wil blijven, want ik heb de indruk dat wij als 
geen ander deze kunst beoefenen. De soberheid van de cliëntgerichte 

P E S S O - P S Y C H O T H E R A P I E   E N   C L I Ë N T G E R I C H T  - E X -
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werkwijze contrasteert in mijn ogen sterk met de drama's die in Pesso-
structures worden opgevoerd. 

Dat neemt niet weg dat beweging en actie zeer waardevol kunnen zijn. 
Hiervoor biedt de Pesso-psychotherapie een ideaal kader. Door de cliënt 
de mogelijkheid te bieden om een alternatief interpersoonlijk scenario in 
leven te roepen met behulp van rollenspelers, scheppen Pesso-psycho-
therapeuten een unieke ruimte voor lichamelijke expressie en ervaren. 
 Iets van die techniek wordt soms gebruikt in cliëntgerichte therapie 
wanneer de cliënt aangemoedigd wordt om zijn gevoelde beleving om te 
zetten in een beweging of wanneer er even een rol wordt uitbesteed aan 
één van de groepsleden, maar de consequent doorgevoerde wijze waar-
mee Pesso-psychotherapeuten die vorm van interpersoonlijke heling la-
ten plaatsvinden, gaat merkelijk verder.
 
Het concrete werken met het lichamelijke levert ook interessante ver-
schillen tussen onze oriëntaties, waardoor we vermoedelijk toch apart 
blijven en niet zo snel zullen trouwen of samenwonen. We hebben teza-
men dat we met een duidelijke procesdirectiviteit de belangrijkste autori-
teit toekennen aan het lichamelijk weten van de cliënt. Onze beide werk-
wijzen in therapie zijn gericht op het bevorderen van het luisteren naar 
het lichaam. Hiermee wordt op zichzelf reeds een nieuwe ontwikkeling 
in bewustzijn bij de cliënt gefaciliteerd. Het belang dat wij hechten aan 
het in contact zijn met het lichamelijk ervaren, is het verbindende ele-
ment in de Experiëntiële stromingen (waaronder ik b.v. ook de Gestalt-
therapie reken).  Maar nadat we vertrokken zijn van dat lichamelijk be-
wustzijn, komt er toch een duidelijke scheiding van onze wegen. 
 Ik heb de indruk dat Pesso-psychotherapeuten dan overgaan naar actie, 
terwijl voor cliëntgerichte therapeuten de actie opgeschort wordt. De 
aandacht verschuift in de Pesso-psychotherapie meer naar de 'doe-kant' 
of het lichaam van buitenuit, terwijl de cliëntgerichte therapeuten het 
accent leggen op de belevingskant of het lichaam gevoeld van binnenuit, 
zoals de subtielere gewaarwordingen die voor een observator vaak niet 
zichtbaar zijn. De lichamelijke beleving wordt in cliëntgerichte therapie 
de 'gids voor gesprekstherapie' (Leijssen, 1999).
 Bijvoorbeeld als de cliënt contact heeft met een spanning in de borst of 
de keel, kan de Pesso-psychotherapeut een suggestie geven om deze 
spanning te versterken, of ze om te zetten in een geluid of een beweging 
(Van Haver, 2000). De cliëntgerichte therapeut zal eerder suggereren van 

P E S S O - P S Y C H O T H E R A P I E   E N   C L I Ë N T G E R I C H T  - E X -
P E R I Ë N T I Ë L E   T H E R A P I E :   E E N   I D E A L E   L A T  -  R E L A T I E ?



12

even met de aandacht te blijven bij 'dat' wat er daar voelbaar is en te 
wachten hoe 'het' zich verder wil uitdrukken. Vervolgens vraagt de the-
rapeut aan de cliënt of er een woord of een beeld of een andere uit-
drukking is die best past bij dat gevoel. Als de cliënt alleen met een fysie-
ke sensatie blijft, kan de therapeut vragen of die sensatie een emotionele 
kwaliteit heeft, of bepaalde beelden oproept. Bijvoorbeeld de cliënt kan 
ontdekken dat er woede, verdriet of angst zit in de lichamelijke gewaar-
wording, of 'ziet' bijvoorbeeld een klein meisje dat zich wil verbergen, of 
'hoort' een sarcastische opmerking van vader.
 Vervolgens wordt de cliënt uitgenodigd om een innerlijke relatie tot het 
gevoelde aan te gaan; dit wil zeggen dat de therapeut op minder of meer 
subtiele wijze een observerend ik bij de cliënt op de voorgrond haalt, van 
waaruit de cliënt in relatie kan treden tot 'het kleine meisje', of 'dat deel 
dat verdriet meedraagt of woede vasthoudt', of 'de stem die neerhalende 
commentaren geeft'. 
 Dergelijke interne dialoog geeft bij Pesso-psychotherapeuten eerder 
aanleiding tot het kiezen van rolfiguren die een bepaald aspect verper-
soonlijken. Daarmee faciliteren Pesso-psychotherapeuten zeer duidelijk 
dat de cliënt de nu geëxternaliseerde boodschap van op een afstand kan 
waarnemen. 
 In cliëntgerichte therapie zal deze disidentificatie bewerkt worden door 
het te benoemen als 'een deel' of 'een aspect' in de ervaring van de cliënt, 
terwijl de cliënt zelf daar niet mee samenvalt. Door het oproepen van die 
innerlijke afstand wordt ook voorkomen dat de cliënt overspoeld wordt 
door angst. De dialoog met afgewezen aspecten, kritische stemmen, on-
vervulde behoeften… enz. kan soms wel meer concretisering krijgen 
door het werken met metaforen op diverse niveaus, waarmee de disiden-
tificatie verscherpt wordt. Bijvoorbeeld de therapeut nodigt de cliënt uit 
om iets op een papier te schrijven of te tekenen; die symbolisering van 
dat specifieke aspect krijgt vervolgens letterlijk een plek in de ruimte. Zo 
kan bijvoorbeeld een papier waarop de cliënt schreef 'het bange kind' 
een plek krijgen heel dicht bij de cliënt, op de schoot of tegen het hart 
gedrukt; terwijl het papier waarop de neerhalende commentaar geschre-
ven werd, soms letterlijk aan de deur wordt gezet. 
 De zoektocht die ik nu bij Pesso-psychotherapeuten zie om hun me-
thodiek te gebruiken in individuele therapie, komt hier dichter bij. Im-
mers bij gebrek aan rolspelers moeten ze andere symboliseringen gebrui-
ken. Cliëntgerichte therapeuten hebben al langer geleerd zich te behelpen 
met diverse voorwerpen, lege stoelen, of  andere verbeeldingstechnieken.
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Pesso-psychotherapie lijkt toch gekenmerkt door meer omzetting van 
energie in actie, waardoor ze 'uitbundiger' is; cliëntgerichte therapie ver-
loopt meer 'ingetogen'. Misschien vinden we onze aparte leefruimte toch 
wel comfortabel als Pesso-psychotherapeuten meer  actie willen, terwijl 
cliëntgerichte therapeuten stiller werk leveren.
 Het verschil tussen voorkeuren bij therapeuten lijkt mij meer doorslag-
gevend dan het verschil tussen cliënten. Het is belangrijk dat een thera-
peut plezier kan beleven aan zijn werk; daarvoor is meest garantie als de 
werkwijze past bij zijn persoonlijkheid.  Ik weet van heel wat cliënten dat 
ze beide benaderingen helpend vinden en kunnen appreciëren in zijn ei-
genheid. Persoonlijk vind ik het jammer dat Pesso-psychotherapeuten 
zichzelf aan de kant zetten wat betreft de behandeling van zwaardere 
stoornissen, zoals b.v. cliënten met psychose of borderline-problematiek. 
Binnen cliëntgerichte therapie zijn voor die specifieke populaties heel 
vruchtbare benaderingen ontwikkeld die makkelijk te integreren zijn in 
Pesso-psychotherapie. Bijvoorbeeld het werken met contactreflecties 
(Prouty, 1994), waarin de therapeut zich beperkt tot letterlijke herhalin-
gen van woorden of klanken en zuivere beschrijvingen geeft van gedrag, 
zou op het lijf van Pesso-psychotherapeuten kunnen geschreven zijn. 
Angstreducerende en ordenende technieken zoals die aangewend worden 
in de eerste focusingstap van ruimte maken, zijn eveneens perfect inpas-
baar in Pesso-psychotherapie. Ik heb de ervaring dat de meeste Pesso-
psychotherapeuten goed opgeleide en degelijke therapeuten zijn, die er 
niet voor hoeven terug te schrikken om met zwaardere problematiek te 
werken.

Tot besluit komen we terug op wat we gezamenlijk hebben. Pesso-psy-
chotherapie en cliëntgerichte therapie onderscheiden zich als 'experiën-
tiële persoonsgerichte benaderingen' van klachtgerichte en symptoomge-
richte benaderingen (Van Kalmthout, 1997). De heersende socio-culture-
le context of de modetrend van het moment kan iets anders dicteren dan 
wat de cliënt werkelijk wenst of nodig heeft. Eisen en normen van over-
heid, bepaalde wetenschapsstrekkingen en zorgverzekeraars kunnen op-
dringend zijn, zodat het lijkt of de waarheid huist in de dominante strek-
kingen. Ongetwijfeld zijn er veel cliënten die enkel praktische hulp willen 
bij het verminderen van hun klachten, in plaats van dat ze zich moeten 
bezighouden met zoiets als een zinvoelend lichaam, zelfreflectie, explore-
ren van hun levensloop en hun interactionele patronen. Ik juich het toe 
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dat er korte klachtgerichte benaderingen ter beschikking zijn en ik wil 
zelf liever behandeld worden met een goed protocol dan door een mid-
delmatige therapeut. Maar hoe waardevol die benaderingen ook zijn, ze 
bestrijken slechts een deel van de menselijke realiteit. Ik vind dat wij ons 
met gezamenlijke inspanningen en steun moeten inzetten om het waar-
devolle en het unieke van onze benaderingen aan te bieden op de ge-
zondheidsmarkt. Voorlopig kunnen we het bekijken vanuit een LAT rela-
tie, maar wie weet - als we elkaar beter kennen en daardoor ook meer van 
elkaar houden -  sluiten we nog ooit een gelukkig én vruchtbaar huwelijk. 

Literatuur:
Attekum, M. van (1997). Aan den lijve. Lichaamsgerichte psychotherapie volgens Pesso. Lisse: 
Swets & Zeitlinger.

Gendlin, E.T. (1996). Focusing-oriented psychotherapy. A manual of  the experiential method.  
New York: Guilford.

Greenberg, L.S., Watson, J. C., & Lietaer, G. (Eds.). (1998).  Handbook of  experiential psy-
chotherapy.  New York: Guilford.

Haver, W. van (2000). Het gebruik van de pesso-methode in individuele psychotherapie. 
Tijdschrift voor Pesso Pscyhotherapie. 16, 1, 6-31.

Kalmthout, M. van (1997).  Persoonsgerichte psychotherapie.  Maarssen: Elsevier/De Tijd-
stroom.

Kalmthout, M. van (1998). Metatheorieën. In: Trijsburg, W., Colijn, S., Lietaer, G., & Col-
lumbien, E. (Eds.). (1998-2001).  Handboek integratieve psychotherapie.  (3 vols., losbladig).  
Utrecht: Elsevier/De Tijdstroom.

Leijssen, M. (1995). Gids voor gesprekstherapie. Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom.

Lietaer, G., & Van Kalmthout, M. (Eds.). (1995). Praktijkboek gesprekstherapie. Psychopatho-
logie en experiëntiële procesbevordering. Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom.

Prouty, G. (1994). Theoretical evolutions in person-centered/experiential therapy. Applications to 
schizophrenic and retarded psychoses. New York: Praeger.

P E S S O - P S Y C H O T H E R A P I E   E N   C L I Ë N T G E R I C H T  - E X -
P E R I Ë N T I Ë L E   T H E R A P I E :   E E N   I D E A L E   L A T  -  R E L A T I E ?



15

De magische wereld van de
volwassene

Over troost en illusie en de betekenis van de getuige

A . Y .   B E R K O U W E R
 

Inleiding
De titel van dit hoofdstuk speelt met de gedachte van Selma Fraiberg 
(1971) dat het kind leeft in een magische wereld. Naar mijn mening kent 
deze magische wereld een vervolg in de adolescentie en in het volwassen 
leven en zelfs tot in de laatste levensfasen. De vraag is dan natuurlijk hoe 
deze wereld eruitziet en hoe troost en illusie daar een rol in spelen. In 
ieder geval zal duidelijk worden dat troost en illusie een ambigu karakter 
hebben: er zitten steeds twee kanten aan. Een gebaar, een glimlach, een 
woord, een telefoontje, de erkenning van soms lang geleden aangedaan 
onrecht, een verdrag of een monument kunnen voor een individu of 
voor groepen een troostende betekenis hebben. We zien dit ook in be-
handelingen. Het werk van psychoanalytici en psychotherapeuten zit vol 
ontroerende voorbeelden van troost en wat dit  bij pijn en lijden kan be-
tekenen.
 Wie naar voorbeelden van troost zoekt, ontmoet echter ook de schrij-
nende afwezigheid ervan. Veel kinderen groeien op in een omgeving die 
je allerminst 'zo gemiddeld mag verwachten' (Hartmann, 1939). Het li-
chaam - die eerste omgeving die we zelf zijn - is soms al bij de geboorte 
niet 'heel' of zelfs misvormd, en de externe omgeving is zoals we weten 
vaak evenmin 'heel', maar onveilig, koud en beangstigend. Dit is bij 
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voorbeeld het geval wanneer het kind ouders heeft getroffen die de 
noodzakelijke holding niet kunnen bieden of wanneer anderszins emotio-
neel houvast ontbreekt.

Freud heeft over troost en illusie op twee manieren geschreven. In per-
soonlijke zin, naar aanleiding van gebeurtenissen in zijn eigen leven, en in 
algemene zin, in een poging meer te begrijpen van de betekenis van illu-
sies en de behoefte van de mens aan troost.
 In het jaar 1920 hebben Freud twee verliezen getroffen: de dood van 
zijn dochter Sophie en die van zijn vriend Anton von Freund. In een 
brief van 14 maart 1920 aan Ludwig Binswanger schrijft Freud onder 
meer over het op 26-jarige leeftijd overlijden van Sophie: 'Sindsdien ligt 
er een zware druk op ons allen, die ik ook in mijn vermogen tot werken 
voel. Het verdriet om het verschrikkelijke dat kinderen eerder dan de ou-
ders moeten sterven, hebben we beiden niet verwerkt' (Freud, 1992, 
p.169). Ruim negen jaar later beantwoordt Freud op de dag van Sophies 
verjaardag, 12 april 1929, een brief van Binswanger over het overlijden 
van diens oudste zoon Robert. Zijn woorden wijzen op ontroostbaar-
heid, maar kunnen tegelijkertijd als een troost voor Binswanger en zich-
zelf gelezen worden. Freud schrijft: 'Juist vandaag zou mijn overleden 
dochter 36 jaar zijn geworden'. En later in de brief: 'We weten dat de acu-
te rouw  na een dergelijk verlies over zal gaan, maar men zal ongetroost 
blijven, nooit een vervanging vinden. Alles wat er voor in de plaats komt 
blijft - ook al zou het het helemaal opvullen - toch iets anders. En eigen-
lijk is het zo goed. Het is de enige manier om door te gaan met de liefde 
die men niet wil opgeven' (Freud, 1992, p. 222).
 Wanneer met Kerst 1925 zijn vriend Karl Abraham overlijdt, valt op-
nieuw het woord troost als Freud, na het eerst te hebben uitgesteld, aan 
de weduwe schrijft dat hij inziet dat aarzelen geen zin heeft en dat het nu, 
op 17 januari, nog even zwaar is als tevoren: 'Ik heb niemand die in zijn 
plaats kan komen en geen troost voor u, die u iets nieuws te bieden zou 
hebben. Dat wij de mishandelingen van het noodlot geresigneerd moeten 
verdragen weet u ook; dat het verlies van hem voor mij pijnlijk is omdat 
ik denk dat het verlies mij in mijn voorspelbare zo korte levensduur be-
spaard had kunnen blijven - deze egoïstische instelling van de ouderdom 
- zult u geraden hebben' (Freud, 1980, p. 371). In het besef geen troost, 
maar alleen deelname te kunnen geven en in de opmerking over het 
noodlot klinkt de woede door van de machteloosheid en het moeten be-
rusten.   
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 De theoretische overwegingen van Freud over het thema troost en illu-
sie vinden we in De toekomst van een illusie, waarin de religieuze voorstellin-
gen van de mens gezien worden als 'geboren uit de behoefte om de men-
selijke hulpeloosheid draaglijk te maken' (Freud, 1927, p. 115). In deze 
voorstellingen is 'het motief van het verlangen naar de vader identiek 
met de behoefte naar bescherming tegen de gevolgen van de menselijke 
onmacht' (p.122). De kracht van deze voorstellingen begreep Freud van-
uit de kracht en de intensiteit van onze wensen en verlangens.
 In wat nu volgt zal ik allereerst enkele opmerkingen maken over de 
plaats van illusie en troost in de vroege ontwikkeling. Vervolgens zal ik 
ingaan op de betekenis die de getuige in dit verband kan hebben.

Illusie en ontwikkeling
In de ontwikkeling van een kind ontstaat geleidelijk het vermogen om 
illusies te creëren, te onderhouden en ook weer los te laten. Dit vermo-
gen helpt het kind bij de aanpassing aan de realiteit en levert een onmis-
bare bijdrage aan het vermogen om te kunnen spelen. Voorwaarde bij dit 
alles is wel dat de noodzakelijke frustraties en desillusies gradueel (Winni-
cott, 1951) en gedoseerd zijn geweest. Zonder een dergelijke dosering zijn 
zij psychisch niet verwerkbaar.
 Binnen de opvoedingssituatie heeft deze ouderlijke dosering van de 
confrontaties met de werkelijkheid dan ook een beschermende functie. 
Ouders kunnen er soms ook voor kiezen de confrontatie met de werke-
lijkheid uit te stellen. Zij helpen het kind om een illusie te creëren en 
vooralsnog niet los te laten. Een illusie kan op deze wijze een troostende 
betekenis krijgen, in die zin dat zij doem en uitzichtloosheid kan verzach-
ten. In zijn studie Kinderen en spel in de Holocaust vertelt Eisen (1988) van 
een overlevende die zich herinnert hoe in de trein op transport naar een 
onbekende bestemming een meisje van ongeveer negen jaar aan haar va-
der vroeg: 'Zullen daar scholen en speelplaatsen zijn, papa, zoals thuis? 
Zullen er een heleboel andere kinderen zijn?' Haar vader streek toen 
zacht door haar haar en zei: 'Ja lieverd; er zullen scholen en speelplaatsen 
zijn … alles wat je maar wilt.' (p.30). Deze vader vormde een 'bescher-
mend schild' en bood een illusie aan. Hij vond dat zijn dochter nog niet 
in het land thuishoorde 'waar grote mensen wonen' (Annie M.G. 
Schmidt) en definieerde - tegen beter weten in - haar hoopvolle verwach-
ting als een zekere realiteit. 
 Naarmate een kind ouder wordt zal het - als alles een beetje gewoon of 
goed genoeg loopt - illusies speels kunnen oproepen, maar ze ook kun-
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nen loslaten. Dergelijke helpende illusies laten ruimte voor troost. Illusies 
kunnen echter ook belemmerend en soms verdovend werken. Wanneer 
er meer sprake is van traumatisering dan van frustraties wordt het ont-
wikkelingsverhaal anders. Naarmate de desillusies schokkender en trau-
matischer - en dus ook onverwerkbaarder - zijn geweest, zullen illusies 
zich verharden en fixeren. Het loslaten wordt dan een veel moeizamer 
proces en bij extreme traumatisering blijkt dit zelfs onmogelijk.

Troost en ontwikkeling
Over de ontwikkeling van het vermogen tot het ervaren van troost is 
veel geschreven. Daarin wordt er vooral op gewezen hoe belangrijk het is 
om pijn en onlust voor de baby te verlichten, zodat hij leert omgaan met 
de onvermijdelijke verliezen die zich voordoen. Tolpin (1971) zag in het 
ontstaan van het vermogen van de baby zichzelf te kalmeren het product 
van een proces van transmuterende internalisatie (Kohut, 1971). Daarmee 
wordt bedoeld dat er bij de baby van binnen een structurele verandering 
plaatsvindt, waardoor hij de troostende functie van de moeder verinner-
lijkt. Vervolgens kan hij zelf de functie uitoefenen die eerst door de 
moeder werd uitgeoefend. Vanuit dit oogpunt kunnen we stellen dat het 
vermogen om zichzelf te troosten door het kind wordt ontwikkeld wan-
neer er een identificatie plaats heeft kunnen vinden met een troostende 
ander.
 De beschouwingen van Winnicott (1951) over het transitional object, het 
overgangsobject,  hebben een nieuw licht geworpen op het omgaan met 
separatie en verlies, en zijn van belang voor het vermogen zichzelf te 
troosten. Met dit concept van het overgangsobject wordt verwezen naar 
het doekje of de teddybeer die kinderen gebruiken om zich te troosten 
in afwezigheid van de moeder.   De centrale gedachte hierbij is dat de 
baby het verlies van de moeder symbolisch verwerkt op een gefaseerde 
manier. De paradox van het overgangsobject houdt immers twee dingen 
in: de erkenning van het verlies aan de ene kant en de speelse, symboli-
sche continuering van de relatie aan de andere.
 Horton (1981, 1988) heeft het meest systematisch geschreven over de 
ontwikkeling van het vermogen om troost te ervaren. Hij spreekt van het 
paradigma van de troost en ziet het ontstaan en het hebben ervaren van 
wat hij overgangsrelaties noemt als belangrijke bijdragen aan het ontstaan 
van een zekere mate van psychische immuniteit ten aanzien van verlies. 
Iemand die dit heeft verworven is ook in staat om te rouwen. Hiermee 
verwant is de opvatting van Melanie Klein (1946) over het in de vroege 
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ontwikkeling bereiken van wat zij de depressieve positie noemt. Hiermee 
wordt niet bedoeld dat het kind depressief is, maar meer dat het in staat 
is zowel goede als slechte aspecten van de moeder te integreren met de 
daarbij behorende ambivalente liefdevolle en agressieve gevoelens. Deze 
ontwikkelingsstap houdt in dat het kind ook tot verdriet in staat is, het-
geen in ontwikkelingstermen wil zeggen dat het het innerlijke object – 
dat alleen maar goed is – verliest. Het bereiken van de depressieve positie 
legt volgens Klein de basis om met verlies, dat zich gedurende het leven 
nu eenmaal steeds aandient, niet meer splitsend maar min of meer ade-
quaat om te gaan (Hinshelwood, 1989). Deze depressieve positie kunnen 
we dan zien als een dynamische constellatie 'die nooit beëindigd is, maar 
in elke nieuwe levenssituatie en in elke ontwikkelingsfase opnieuw moet 
worden doorgewerkt' (Britton, 1989). Door die levensfasen heen impli-
ceert troost op steeds andere manieren twee dingen: de erkenning van 
het verloren gegane goede object - de moeder, de goede relatie tussen 
moeder en vader, het eigen gezonde lichaam, het eigen vaderland - en de 
erkenning van de ontroostbaarheid, in de zin van de onmogelijkheid het 
verlies ongedaan te maken. Pas vanuit deze erkenningen is er de moge-
lijkheid troost te ervaren in relatie met anderen.

De getuige en troost
In het volgende wil ik als voorbeeld van de troost die een psychoanalyti-
sche behandeling kan betekenen, enkele gedachten naar voren brengen 
over de betekenis van de getuige. Een getuige kunnen we omschrijven als 
een ander die niet alleen in de externe werkelijkheid aanwezig is, maar 
ook innerlijk, in de intrapsychische ruimte. Ik denk dan in de eerste 
plaats aan de ouders of ouderfiguren, die getuige zijn van de baby en zijn 
ontwikkeling en die - naar wij weten - zo'n belangrijke rol spelen in het 
ontstaan en de bevestiging van het zich ontwikkelende zelfgevoel. Ik be-
perk me nu tot de belangrijke functie van de getuige in het bieden van 
troost en illusie, zowel  in de ontwikkeling als in een behandeling.  
 Miller (1988, 1990, 1998) heeft gewezen op het belang van een wetende 
getuige op het moment dat er een trauma plaatsvindt. Het gaat dan om 
iemand die het trauma als trauma erkent, die helpt bij het articuleren van 
de rouw  om het gebeurde en die het trauma een plaats geeft. Door deze 
troost kan het isolement doorbroken worden en de herhaling door de 
generaties heen gestopt. Dit raakt aan het onderscheid dat de kinderana-
lytica Eliacheff (1997) maakt tussen het trauma zelf aan de ene kant en 
'de ontreddering die samenhangt met het ontbreken van eerlijke woor-
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den' aan de andere (p.14). Vanuit deze gedachtegang kan troost op vele 
manieren ontbreken en de redenen of verhalen hiervan zijn net zo geva-
rieerd. Ik noem er twee.
 De eerste reden kan te maken hebben met de (brute) buitenwereld. 
Deze kan het af laten weten, bij voorbeeld bij ontkenning van misbruik, 
marteling en psychisch leed, of hij kan het onmogelijk maken, bij voor-
beeld door de dood, die de troost buiten de orde stelt. Er dient zich in 
dat geval niemand aan die de rol van getuige op zich wil of  kan nemen.
 De tweede reden heeft te maken met de binnenwereld, met gevoelens 
van angst, schaamte en schuld. Begrip hiervoor kan helpen bij het be-
grijpen van toestanden van ontroostbaarheid. In bepaalde situaties kan er 
geen brug geslagen worden met de buitenwereld en ontstaat er geen 
ruimte voor troost. Dit kan het geval zijn wanneer een kind niet heeft 
mogen spelen - met fantasieën, illusies en woorden – en zich zo ook niet 
heeft kunnen wapenen tegen de onvermijdelijke teleurstellingen van het 
leven (Weinshell, 1988). We kunnen dan spreken van ontroostbaarheid 
als gevolg van innerlijke beletselen. Ook als er een potentiële getuige 
aanwezig is, wordt deze op innerlijke gronden niet toegelaten. Zo kan er 
een onvermogen zijn om getroost te worden vanwege de emotionele na-
bijheid die dit impliceert (Borst-Orobio de Castro, 1990). Een andere 
situatie waarin moeilijk troost kan worden ervaren, is die waarbij het nar-
cisme overweegt. Wanneer iemand zich narcistisch gepantserd heeft, kan 
troost het einde van de almacht betekenen. Ook kan iemand feilloos 
aanvoelen dat troost afhankelijkheid impliceert, en waar deze afhanke-
lijkheid bij voorbeeld beangstigend of beschamend is, wordt troost niet 
toegelaten. Nog een ander voorbeeld betreft het masochisme. Er is dan 
geen mentale ruimte voor troost, omdat dit een loslaten van haat en van 
de agressieve relatie met zichzelf  en de ander met zich mee zou brengen. 

Wat betreft het belang van de aanwezigheid van een getuige heeft Rose 
(1996) op een overeenkomst gewezen tussen kunst en psychoanalyse. 
Beide kunnen gezien worden als situaties waarin sprake kan zijn van een 
getuigende aanwezigheid. Rose wil hiermee aangeven dat in beide situaties 
iemand de middelen krijgt aangereikt om een ervaring te creëren van hol-
ding en responsieve aanwezigheid van de ander. Binnen een dergelijk be-
schermend kader krijgt iemand de gelegenheid en de 'toestemming' om 
stil te staan, en te horen, zien en ervaren wat altijd al van binnen in de 
een of andere vorm aanwezig was, maar in meer of mindere mate on-
toegankelijk
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 Een dergelijke getuigende aanwezigheid is natuurlijk niet voorbehou-
den aan de psychoanalyse en de kunst. Rose geeft onder meer als voor-
beeld het verhaal van Laub over een man die zijn levensverhaal vertelde 
voor het Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies in Yale 
(Laub, 1992). Deze man was als vijfjarige jongen met zijn ouders in een 
werkkamp geplaatst. Na een gerucht over de dreigende vernietiging van 
alle kinderen had zijn moeder hem een shawl omgedaan en een pasfoto 
van zichzelf als studente gegeven. Ze zei hem dat hij altijd naar de foto 
moest kijken als hij dat wilde. Zijn ouders beloofden dat zij hem na de 
oorlog op zouden zoeken en thuis zouden brengen. Met die woorden en 
met een adres om naar toe te gaan, werd hij de straat opgestuurd. In de 
jaren daarop haalde hij, als hij zich eenzaam voelde, de foto te voorschijn 
en praatte hij tegen zijn moeder. In een van de huizen waar hij werd op-
genomen en waar elke avond werd gebeden, bad hij ook: 'Moeder, laat de 
oorlog voorbij zijn, kom en neem me mee zoals je beloofd hebt'. Volgens 
Laub creëerde de jongen op deze wijze zijn eerste getuige. De creatie van 
die innerlijke getuige hielp hem overleven. Na de oorlog zag hij zijn ou-
ders weer, maar hij herkende hen niet. Ze waren als overlevenden uitge-
mergeld en vreemden voor voor hem geworden. Volgens Laub verloor 
hij in díe situatie zijn innerlijke getuige. Vanaf dat moment bleef een 
nachtmerrie met een doodsmachine hem achtervolgen. Na een heroïsche 
carrière in het leger, raakte hij door het afleggen van zijn getuigenis in 
een langdurige crisis, maar het delen van zijn verhaal tegenover een ge-
tuige betekende het einde van de nachtmerrie met de doodsmachine.
 Je zou kunnen zeggen dat hier sprake was van een wetende  getuige. Ik 
zal nu drie aspecten noemen van een dergelijke getuige, die niet alleen 
van belang zijn in de ontwikkeling van het kind, maar ook bij de behan-
deling van kinderen en volwassenen.

Holding door de getuige
Met betrekking tot de vroege ontwikkeling beschreef Winnicott (1960) 
het belang van de fysieke en psychologische holding functie  van de moeder, 
waarmee zij een omgeving biedt die aan de behoeften van de baby tege-
moet komt. Ouders zijn getuigen van een veelheid van ontwikkelingen. 
Zij zijn dit deels als participanten in die ontwikkelingen en deels – wan-
neer het gaat over relaties die de baby met anderen aangaat – als getuigen 
die er letterlijk en figuurlijk zelf buiten blijven. In een therapeutische re-
latie moeten, aldus Winnicott, de therapeut en de setting die hij schept, 
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een situatie van holding bieden aan de patiënt. Het kunnen verdragen van 
moeilijke gevoelens maakt het mogelijk dat de therapeut getuige kan zijn 
en veiligheid kan bieden, zonder eigen onzekerheid om te hoeven zetten 
in handelen. In het bieden van holding zal de therapeut de over-
drachtsangsten van de patiënt niet weerspreken, maar wel 'weerhandelen': 
het handelen van de therapeut, inclusief datgene wat hij nalaat, door-
kruist allerlei verwachtingen van de patiënt. Wat de getuige tijdens de 
behandeling ziet, zal natuurlijk van patiënt tot patiënt verschillen en is 
ook afhankelijk van de fase van de therapie
 De ervaringen met de aanwezigheid of het ontbreken van holding in de 
vroege ontwikkeling komen eveneens op verschillende manieren in de 
therapie aan de orde en kunnen opnieuw of alsnog erkenning vinden in 
de relatie tot de therapeut als getuige. Zo beschreef Averill (1997) bij 
zichzelf en bij een aantal patiënten als een belangrijke gebeurtenis in de 
behandeling het hervinden van het verloren goede object, dat wil zeggen 
het hervinden van een preverbale ervaring met de 'goede moeder' die 
verloren was gegaan. Daarnaast kan het ontbreken van holding zich ook 
als het ware in een behandeling melden. Zo laten Paret en Shapiro (1998) 
in het geval van Matthew zien welke invloed een versplinterde holding envi-
ronment op de ontwikkeling kan hebben: Matthew werd van zijn eerste tot 
zijn zevende jaar herhaaldelijk uit huis geplaatst bij een pleegmoeder en 
weer teruggeplaatst bij zijn biologische moeder, totdat hij op zijn zeven-
de definitief voor adoptie in aanmerking kwam. In de behandeling van 
zijn vierde tot zijn zevende jaar weerspiegelde zich zijn versplinterde le-
ven in twee werelden, waargenomen en ervaren door de therapeut als 
zijn getuige.

Containment door de getuige
De metafoor van de container en de dynamiek van de container/container - 
het vat en het bevatte - vormen een centraal thema in het werk van Bion 
(1970). Het prototype van de container is de moederborst, in de zin van 
de ontvanger van de gevoelens van onlust van de baby. De dynamiek in 
de relatie tussen een therapeut en een patiënt is te vergelijken met die 
tussen een moeder en een kind, en impliceert de omzetting van de bele-
vingen van pijn en onlust in vormen van psychisch verwerken zoals den-
ken, symboliseren en fantaseren. 
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 Deze containment, bestaande uit het bevatten en verdragen van verwar-
ring en pijn, vraagt van de getuige mentale arbeid en een poging om te 
begrijpen wat aanvankelijk niet te begrijpen lijkt. Dit geldt in de thera-
peutische situatie ten aanzien van de verhalen van de patiënt, maar soms 
ook ten aanzien van het woordloos uitbeelden van ervaringen uit de 
vroege verbale en preverbale fasen van de ontwikkeling. De therapeut 
kan dan getuige zijn zonder dit te weten. Hij wordt dan bij voorbeeld 
geconfronteerd met gedrag waarvan hij aanvankelijk niet beseft dat het 
betekenisvolle uitbeeldingen van vroegere ervaringen zijn. Maar in de 
loop van de behandeling kan er een moment komen waarop hij beseft 
dat er iets is dat hij niet begrijpt. Ik geef een voorbeeld van een dergelij-
ke, niet begrijpende getuige.
 Frank (1969) beschrijft de analyse van de vijfjarige Danny in wiens fan-
tasieën en gedrag het vastbinden en vastgebonden worden een grote rol 
gingen spelen. Tegen het eind van het tweede jaar van de analyse begon-
nen deze fantasieën ook uitgeleefd te worden in de analytische situatie en 
raakte Frank meer en meer in de positie van de niet begrijpende getuige. 
Danny uitte intense haatgevoelens: 'Je doet me pijn en wil me niet laten 
gaan. Ik haat je, ik kan het niet uitstaan. Ik ga weg, ik moet hier uit, je 
probeert me vast te binden.' Frank schrijft: 'Als hij zat, voelde hij zich 
compleet geïmmobiliseerd en schreeuwde hij dat hij was vastgebonden 
en zich niet kon bewegen. Afwisselend verzamelde hij grote bundels 
touw om het kantoor van zijn analyticus helemaal met 'touwen' te omge-
ven. Hij pakte de struiken aan de buitenkant van het raam op de eerste 
verdieping in zodat die ook het kantoor en de analyticus 'vastbonden' 
(p.68). Dit gedrag werd begrijpelijk toen de moeder vertelde over haar 
depressie toen Danny acht maanden oud was. Sinds die periode was 
Danny volgens zijn ouders veranderd. Danny's moeder had die maand 
gelogeerd bij de moeder van een overleden familielid, waarmee zij een 
nauwe band had, en had haar zoon overdag vastgebonden en alleen gela-
ten om slechts naar hem toe te gaan als hij gevoed moest worden. Later 
had zij zeer sterke schuldgevoelens gehad en had zij haar 'behandeling' 
van Danny vergeten, tot het moment dat zij er door de beschrijving van 
zijn gedrag door de analyticus aan werd herinnerd.
 Een moeilijkheid van andere aard bij de containment kan te maken heb-
ben met weerstanden tegen het getuige zijn. Het getuige zijn van lijden 
roept gevoelens op, bij voorbeeld van afschuw, schaamte, verdriet of 
woede. De vorm waarin dit gebeurt is mede afhankelijk van ieders eigen 
ervaringen. Zowel voor patiënten als voor therapeuten geldt dan ook dat 

D E   M A G I S C H E   W E R E L D   V A N   D E   V O L W A S S E N E



24

de neiging tot ontkenning van pijn zich op allerlei manieren kan voor-
doen. Wanneer Michaux (1944) gelijk heeft als hij stelt dat 'wat de lijden-
de niet begrijpt "de moeilijke taak van het aangaan van een relatie tot het 
lijden" is en (dat) daar zijn werkelijke lijden ligt: het lijden binnen het lij-
den', dan is een belangrijk aspect van de containment door de getuige dat 
deze er wèl een relatie toe kan vinden. Pas door die containment kan de 
getuige bijdragen aan het ontstaan van een ruimte waarin het lijden on-
der ogen gezien, erkend en geaccepteerd kan worden - misschien voor 
langere tijd of  misschien ook maar voor heel even.

Communicatie en symbolisering middels de getuige
Laub en Auerhahn (1993) hebben beschreven hoe het weet hebben van 
ondergane ernstige traumatisering een plaats en een vorm kunnen krij-
gen. De vormen die zij aangeven vertegenwoordigen een continuüm van 
verschillen in de psychologische afstand tot het trauma. Deze verschillen 
zijn afhankelijk van de mate waarin iemand eigenaar van zijn herinnering 
kan zijn, dat wil zeggen van de mate waarin een ervarend ik aanwezig is 
als subject.
 Holding en containment door de getuige maken communicatie en symbo-
lisering mogelijk in de relatie tussen de therapeut als getuige en de pa-
tiënt. Het benoemen en interpreteren krijgen hierin zijn plaats, evenals 
het weet hebben van een grens waarna het lijden niet meer bevat kan 
worden. Vooral bij ernstig getraumatiseerde mensen is het belangrijk om 
te kunnen begrijpen dat het traumatische soms niet verwoord kan wor-
den en 'buiten het bereik van de taal' kan vallen (Keilson, 1984), - en 
evenmin gesymboliseerd kan worden omdat het om ervaringen gaat uit 
een 'wereld voorbij de beeldspraak' (Herzog, 1982).
 De drie aspecten van de wetende getuige die ik heb genoemd, dragen 
een volgorde in zich. Communicatie en symbolisering kunnen alleen tot 
stand komen in aanwezigheid van holding en containment. Dit geldt ook 
voor het interpreteren. Zo stelt bij voorbeeld Diamond (1977), in zijn 
beschrijvingen over de psychoanalyse van seksueel getraumatiseerde pa-
tiënten, 'dat de traumatische toestanden zelf niet veranderd kunnen wor-
den door interpretaties tot het moment waarop er opnieuw een verbin-
ding  is gelegd tussen het zelf van de patiënt en de containing, metabolise-
rende analyticus op de achtergrond' (p.516).

De innerlijke getuige als het vermogen getuige van zichzelf  te zijn
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In traumatiseringen van kinderen, adolescenten en volwassenen heeft 
een wetende getuige van de begane gruwelijkheden vaak ontbroken. Bij 
een feitelijke afwezigheid van een wetende getuige kan er geen bevesti-
ging plaats vinden, laat staan sprake zijn van een verzachting of daad-
werkelijke beëindiging van de traumatisering. Het is ook mogelijk dat een 
getuige wel lichamelijk aanwezig is, maar tegelijkertijd psychisch afwezig 
en onbeschikbaar, bij voorbeeld door het innerlijk geabsorbeerd zijn in 
eigen lijden of rouw. Deze en andere vormen van afwezigheid van een 
wetende getuige, staan alle op gespannen voet met de mogelijkheid met 
zichzelf te kunnen leven en uiteindelijk getuige te zijn van zichzelf. Dit 
brengt mij op de gedachte van de innerlijke getuige. Met dit begrip duid ik 
het vermogen aan om, vanuit de verinnerlijking van getuigen uit het he-
den en verleden, zelf troost en illusie te genereren. Naarmate de thera-
peut zelf meer getuige durft te worden en te blijven - emotioneel, cogni-
tief, imaginatief - zal dat de kans vergroten voor de patiënt om getuige te 
kunnen worden van zichzelf. Zoals het vermogen om alleen te zijn de 
ervaring veronderstelt van het alleen geweest zijn in aanwezigheid van 
een ander, i.c. de moeder (Winnicott, 1958), zo kan iemand alleen getuige 
van zichzelf worden en de ondergane traumatiseringen verwerken, als hij 
is gadegeslagen door iemand die getuige was en daarbij voldoende holding 
en containment bood.
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De functie van de getuige
Een betrouwbare getuige redt levens,

maar een leugenachtige getuige is misleidend.
Spreuken 14:25 

N E L   J O N G S M A - T I E L E M A N

Inleiding
Volgens het woordenboek van Van Dale wordt in de omgangstaal het 
woord 'getuige' in verschillende betekenissen gebruikt. Het woord kan 
iemand aanduiden die iets ziet, maar er verder niet bij betrokken is; het 
gaat dan om alleen maar getuige zijn van iets. Maar het getuige zijn van 
iets kan ook betrokkenheid veronderstellen of met zich meebrengen. Wij 
zeggen: 'dat je er nog maar lang getuige van mag zijn' tegen mensen die 
we graag om ons heen hebben. En de officiële getuigen bij een huwe-
lijkssluiting zijn meestal zeer nauw betrokken bij het bruidspaar. In de 
rechtsspraak worden toeschouwers bij het gebeurde betrokken als getui-
ge, en dat kan dan zijn a charge of a décharge. Soms, wanneer wij de ander 
willen bezweren dat iets waar is, roepen wij er een getuige bij. Van Dale 
geeft dan als voorbeeld: 'God is mijn getuige'.
   Een getuige is dus in ieder geval iemand die ziet, en soms iemand die 
ook uitspreekt wat hij ziet. En een getuige kan al of  niet betrokken zijn.
Wanneer wij in de Pesso-psychotherapie gebruik maken van een getui-
genfiguur (witness-figure) gaat het om iemand die zegt wat hij ziet, en die 
betrokken is op de cliënt.
   Ik ben een Pesso-psychotherapeute van het eerste uur, en dus niet op-
geleid in het werken met een getuige. Ik heb het 'opgepikt' toen ik al heel 
wat ervaring had opgedaan, en mijn eigen stijl had ontwikkeld. Ik ge-
bruikte de getuige niet als standaardbegin van een structure, maar in be-
paalde gevallen. Voor mij bleek het vooral nuttig wanneer een cliënt, aan 
het eind van zijn inleidend verhaal gekomen, duidelijk toe was aan ac-
commodatie, maar dit niet aandurfde. Het ging dus vaak om een situatie 
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waarin de cliënt vast zat. Dan bleek een figuur die ziet en verwoordt hoe 
de cliënt zich voelt nuttig om de structure op gang te brengen. Het werk-
te beter naarmate de getuige preciezer de gevoelens van de cliënt ver-
woordde. Ik vond het altijd moeilijk om precies de juiste woorden te vin-
den, deed dan ook voorzichtig suggesties, en nodigde de cliënt uit mij te 
corrigeren. Per slot van rekening hoeft een therapeute ook niet alles te 
weten.
   Wat is nu precies de functie van de getuige? Wat doet hij of zij eigen-
lijk? En waarom werkt het aanbieden van een getuigenfiguur? Kan God 
ook fungeren als witness, en zo ja, hoe? In dit artikel zoek ik antwoorden 
op deze vragen met behulp van ontwikkelingspsychologische theorieën, 
vooral die van Winnicott en de zelf-psychologie, en van de godsdienst-
psychologie van Erikson.

Zien doet leven
Gezien worden door anderen is het hele leven door belangrijk voor men-
sen. Hoe geweldig is het niet voor veel mensen om te zien te zijn op de 
televisie. Opa en oma moeten getuige zijn van het behalen van het 
zwemdiploma door hun kleinkind, en bij een sportwedstrijd moeten er 
toeschouwers zijn. Dit gezien worden houdt een bevestiging in. Anderen 
zien dat het is gebeurd: het is dus echt zo. En hun toeschouwer zijn 
drukt ook betrokkenheid en waardering uit. Wij noemen een geacht 
mens ook wel een gezien iemand.
   Bij de genoemde voorbeelden houdt het gezien worden ook iets van 
een beoordeling in. Je kunt een examen halen met lof of met de hakken 
over de sloot, d.w.z. met zeer matige cijfers. Een wedstrijd kun je goed of 
slecht spelen. Dit beoordelend element van het zien door anderen gaat in 
de menselijke ontwikkeling een rol spelen zodra een kind in staat is pres-
taties te leveren. Het begint al in de tweede levensfase, die door psycho-
analytici de anale fase wordt genoemd: de fase waarin een kind zijn moto-
riek leert beheersen, gaat experimenteren met zijn wil, en daardoor ook 
in botsing kan komen met de wil van de ouders. Dan wordt het gedrag 
van het kind ook bezien vanuit de vraag of het 'lief' of `stout' is. Later in 
de ontwikkeling worden er andere elementen aan de beoordelende blik 
toegevoegd. Men kan bíjvoorbeeld bekijken of iets moreel verantwoord 
is, of aan bepaalde deskundigheidseisen voldoet. Het gezien worden kan 
dus positief of negatief uitvallen, en dat is op zichzelf niet negatief. Het 
element van de beoordeling hoort bij de begrenzing die men nu eenmaal 
nodig heeft in het leven.
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Deze kant van het getuige zijn komen we echter niet tegen bij het optre-
den van de witness in Pesso-structures. Daar gaat het juist niet om een 
taxerend en oordelend zien, maar alleen om een spiegelen van de gevoelens 
van de cliënt. En dat is iets dat hoort bij de allereerste levensfase, die van 
de baby. Volgens Erikson, Winnicott en Kohut is de blik van moederen-
de ouders, de manier waarop zij hun kind zien, in die fase van cruciaal 
belang. Erikson (volgensWright 1991, p. 4) spreekt van identiteit gevende 
kracht van de ogen en het gezicht van de ouders. Daarin wordt het kind 
'herkend'. Volgens Winnicott en Kohut zijn het gezicht, en daarin vooral 
de ogen van de moederende ouders de eerste gevoelsmatige spiegel waar-
in de baby kan zien wie hij is. Daardoor ook leert de baby haar emoties 
kennen. Bij dit zien door moederende ouders spelen idealiter de behoef-
ten van de ouders geen rol. De ouders zijn empathisch gericht op wat het 
kind voelt en nodig heeft, zij reageren daarop en geven vaak ook woor-
den aan de gevoelens van het kind. Idealiter krijgt de baby daardoor een 
gevoel van onvoorwaardelijke acceptatie: `'je mag er zijn zoals je bent'.  Dat is 
de basis waarop de baby zijn eigen gevoel kan laten spreken. Het is ook 
de basis voor de ontwikkeling van een eigen identiteit en een true self: de 
goedkeuring dat je mag worden wat je werkelijk bent.
   Op dit punt kan er veel misgaan. Wright (1991, p.23-37) wijst erop, dat 
het tegengestelde van de empathische blik is to look at, het de ander als 
object zien. Dit is een afstandelijk zien dat beoordeelt. Een baby is echter 
nog niet daaraan toe, want hij zit nog in het symbiotische 'baarmoeder-
gevoel'. Deze manier van bezien worden werkt op de baby dus ver-
vreemdend. Het kind leert hierdoor al vanaf het begin om eerst naar 
zichzelf te kijken met de ogen van een buitenstaander (de niet-empathi-
sche ouder) vóór het zijn eigen gevoel kan laten komen. Wright zegt: de 
niet-empathische Ander bevriest a.h.w. het gevoel van de baby. Het kind 
leert al vroeg om zich voor zijn gevoel te schamen.
   Hier kunnen  bij de moederende ouders ook allerlei verwachtingen ten 
aanzien van hun kind meespelen. Zij accepteren hun kind niet onvoor-
waardelijk, hoe het ook is, maar zij willen een bepaald soort kind hebben. 
Het kind moet bepaalde eigenschappen hebben, moet zich op een be-
paalde manier gedragen, een bepaalde rol voor de ouders spelen, en dan 
is het 'goed' en wordt het geaccepteerd, en het mag andere gevoelens en 
eigenschappen niet hebben. 
   Het kan ook zijn dat de moederende ouders zelf nog een grote be-
hoefte aan zorg en bemoedering hebben. Dan 'ziet' de baby in de ogen 
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van de ouders allereerst een vraag, en leert het kind in de eerste plaats te 
kijken naar de behoeften van anderen voor het zelf aan bod kan komen. 
Voor dergelijke mensen is het vaak heel moeilijk om hun eigen 'zwakke' 
kanten en hun behoeften te voelen.
   Kohut (1977) wijst nog op andere tekorten in positieve spiegeling. 
Soms zijn ouders niet consistent in hun visie op het kind. Bijvoorbeeld, 
de ene keer is het kind 'goed' in hun ogen, een andere keer (voor het 
kind onvoorspelbaar en onverwacht) deugt er niets van het kind. Het 
kind kan van deze tegenstrijdige beelden van zichzelf niet een samen-
hangend geheel maken: er ontstaat een gefragmenteerd zelf.
   Ook is het mogelijk dat  de gevoelens en behoeften van het kind ge-
woon niet gezien worden, bijvoorbeeld wanneer ouders te gepreoccu-
peerd zijn met andere zorgen. Zij bieden lichamelijke verzorging, en 
daarmee houdt het op. Dan kan er een leeg zelf ontstaan: een depressief 
grondgevoel van leegte en nietswaardigheid. Een levensgevoel van 'het 
heeft geen zin, ik was het aankijken niet waard'.
   Bij mensen die langdurige diepgaande therapieën nodig hebben is er 
meestal ook iets misgegaan bij deze vroege spiegeling. Een van mijn 
vrouwelijke cliënten zei in een groepsgesprek: 'Weet je wat er met ons 
aan de hand is? Wij zijn niet gezien'. Dan kan de getuige een antidotum 
geven: een symbolisch hapje van wat men heeft gemist.
   Het is mogelijk dat het aanbieden van een getuigenfiguur meteen klikt, 
en als een antwoord op een behoefte wordt ervaren. Het is echter ook 
mogelijk dat de negatieve ervaringen, die de cliënt op het gebied van ge-
zien worden heeft opgedaan, werken als een stoorzender, en dat daar-
door voor hem of haar 'iemand die het ziet' helemaal niet aantrekkelijk 
is. Dan moet men proberen deze storende negatieve ervaringen boven 
tafel te krijgen (en eventueel te externaliseren in negatieve accommoda-
tie), en door specificatie van de manier waarop de (ideale) getuige ziet 
duidelijk te maken dat deze veilig is, omdat hij of zij anders is dan men in 
de jeugd heeft meegemaakt.

Zien en aanraken
Wright (1991) gaat uitvoerig in op het verschil tussen zien en aanraken. 
De allereerste en ook allerbelangrijkste ervaringen van verzorging en 
zorg gaan bij de baby niet via het zien, maar via het voelen van de ver-
zorging. aan het lichaam. Het begint met aangeraakt worden, huidcon-
tact, (vast)gehouden worden (holding), de stevigheid van het lichaam van 
de zorgende ouder (hoewel nog niet ervaren als Ander). 'This is the nu-
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cleus of the real ' (Wright 1991, p. 57). Aanraking is voor de baby de eer-
ste modaliteit. Wat men aanraakt hoort tot de werkelijkheid. Denk maar 
aan de 'ongelovige Thomas', die pas in de opstanding van Jezus kon ge-
loven toen hij hem had aangeraakt. Wat men alleen maar ziet daarente-
gen kan al of niet reëel worden. Kennis, opgedaan via de tastzin is onmid-
dellijk en vanzelfsprekend, maar het is tegelijkertijd slecht omschreven; 
de omtrek ervan is vaag. Visuele kennis daarentegen is kennen op een 
afstand. Het is helder en duidelijk. Het is te overzien, en je weet wat je 
eraan hebt.
   Holding en containment zijn allereerst lichamelijk: het vastgehouden wor-
den, en de ervaring dat de moederende ouders alle heftige emoties van 
de baby, uitgeleefd via slaan en schoppen b.v., kunnen houden en overle-
ven. Maar gezien worden kan ook een element van holding en containment 
hebben (Berkouwer 1999), al geeft het minder een directe werkelijkheid-
servaring.
   De afstandelijkheid, die voortvloeit uit het visuele aspect van de getui-
ge, kan een voordeel zijn bij mensen die bang zijn voor contact vanwege 
teveel negatieve ervaringen. De getuige zit je niet op de huid (letterlijk en 
figuurlijk), maar houdt afstand. Dit is voor sommigen veiliger dan licha-
melijk contact.
   Nu gebruiken we in de Pesso-psychotherapie de signalen van het li-
chaam,  en wensen we onze cliënten een directe lichamelijke ervaring van 
veiligheid, zorg en behoeftebevrediging toe. Wat de getuige doet is nog 
maar het begin. De getuige begint als het ware later in de ontwikkeling, 
op een veilige plaats, om de weg te effenen naar de lichamelijke ervaring 
van interactie met anderen.

Spreken is scheppen
De getuige in een Pesso-structure ziet niet alleen, maar spreekt ook: hij/
zij zegt hardop wat hij/zij ziet. En ook dat kan van belang zijn voor de 
werking van de getuigenfiguur. Wat men ziet blijft een privézaak zolang 
men niet zegt wat men ziet. Door het doen van een uitspraak maakt men 
het geziene openbaar. Door het spreken kan men iemands leven beïn-
vloeden en daarover macht uitoefenen. Voor mensen die 'publieke per-
sonen' zijn is het van levensbelang hoe over hen gesproken wordt. In 
onze cultuur, waarin het geschreven woord erg belangrijk is, blijkt dat 
bijvoorbeeld uit de macht van de pers. In een cultuur van mondelinge 
overlevering gaat het vooral over het gesproken woord. In dit verband 
wijst Ong (1985) erop, dat in het Hebreeuws het woord dabar zowel spre-
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ken als doen betekent. Woorden kunnen iets met ons doen. In onze emo-
tionele ontwikkeling leven we, ondanks boekdrukkunst en computers, 
nog steeds in een mondelinge cultuur. We zien dat telkens weer in Pesso-
structures. Negatieve stemmen kunnen iemands leven verknoeien, posi-
tieve stemmen kunnen helend werken. 
   Ook wanneer het gaat om recht of onrecht is het vaak van belang dat 
er een uitspraak wordt gedaan. Het is nodig dat door een openbare uit-
spraak onrecht als onrecht aan de kaak wordt gesteld, en dat zo duidelijk 
wordt gemaakt dat zoiets niet had moeten gebeuren. Ook dat kwam ik 
soms in therapiesessies tegen. Mensen die ernstig mishandeld zijn willen 
soms van de therapeut horen dat wat hen is overkomen niet had moeten 
gebeuren, omdat het onrecht was. Ze willen het horen van een echt 
mens, aan wie ze enig gezag toekennen, en niet van een accommodator. 
De macht van het spreken blijkt ook uit de invloed die een taboe kan uit-
oefenen, bijvoorbeeld op seksualiteit of incest. Dat wat niet gezegd mag 
worden bestaat ook niet, ook al hoort het zeer merkbaar bij je leven of is 
het jezelf overkomen. Je blijft er dan mee zitten, en de energie die er niet 
mag zijn richt zich tegen jezelf.
   Ik denk dat in veel Pesso-structures het spreken van de getuige ook iets 
kan hebben van een rechterlijke uitspraak. Ook in structures gaat het uit-
eindelijk om goed en kwaad, moet het kwaad worden weggedaan en het 
goede overwinnen. Wanneer gezien en uitgesproken wordt hoe iemand 
zich voelt krijgt dat gevoel daarmee een plaats, en wordt het recht ge-
daan. Een getuigenfiguur is immers het meest werkzaam wanneer het 
gaat om gevoelens die er tot nu toe niet mochten zijn, geen bestaansrecht 
hadden. Zo kan het zien en spreken van de getuige nieuwe mogelijkhe-
den geven, en uiteindelijk leven scheppen.
   Daarentegen is het ook mogelijk dat het spreken van een witness juist 
angst oproept, n.l. wanneer men de daarbij behorende negatieve ervarin-
gen nog niet onder ogen wil zien.

Het alziend oog van de Schepper
Het lijkt een grote, en nogal willekeurige stap om nu ineens de Schepper 
met een hoofdletter, en daarmee het religieuze, ter sprake te brengen. 
Toch zijn er vanuit de hier gerefereerde literatuur redenen voor aan te 
voeren. Het is opvallend dat zowel Wright als Erikson juist wanneer het 
gaat om het gezien worden in deze eerste levensfase associaties hebben 
met godsdienst. Voor hen ligt de overeenkomst tussen de situatie en de 
gevoelswereld van de baby en de attitude van de gelovige in twee dingen: 
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afhankelijkheid en vertrouwen. Zoals een klein kind, in al zijn afhankelijk-
heid, vol vertrouwen naar de moederende ouder kan kijken (b.v. tijdens 
het voeden), zo kijkt de gelovige op naar God. Volgens Erikson zit er in 
de manier waarop het kind de ouders ziet al iets van het ervaren van een 
gewijde aanwezigheid (Erikson 1977, p.69). Hij spreekt ook over 'het 
goedgunstig gezicht van de barmhartigheid, die de gelovige de zekerheid 
geeft dat allen die aan haar borst terugkeren, onvoorwaardelijk geaccep-
teerd zullen worden' (Erikson 1967, p.292). Elders gebruikt hij hiervoor 
het woord Voorzienigheid. Hiermee wordt niet een alwetende God be-
doeld, die tot in details voorziet wat er zal gaan gebeuren, maar Iemand 
die voorziet in alles wat zijn schepping nodig heeft. Deze Voorzienigheid 
heeft een welwillend gezicht en vriendelijke ogen. Dit wordt volgens Erik-
son bij uitstek weergegeven in de aäronitische zegen in de joodse en 
christelijke traditie: 'De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u 
vrede' (Erikson 1967, p.131). (De notie van de `identity-giving power of 
the eyes', toegepast op God, vinden we terug in de beginregels van ge-
zang 487 uit het Liedboek van de Kerken, geschreven door Huub Oos-
terhuis: 'De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw gebo-
ren en getogen'). In het basisvertrouwen en de daaruit voortvloeiende 
hoop ligt dan ook volgens Erikson de basis van religiositeit en gods-
dienst. Volgens Erikson is godsdienst de maatschappelijke en culturele in-
stitutie die tot taak heeft die eerste relatie opnieuw te vestigen, en daarin 
hoedster van de hoop te zijn.

Erikson's visie op de functie van godsdienst is een ideaal-typische. In 
Pesso-termen gezegd: hij geeft het beeld van 'ideale godsdienst'. Dat be-
tekent: er is ook 'negatieve godsdienst', en daarin wordt vaak misbruik 
gemaakt van de gevoelens en behoeften van de gelovigen. Het alziend 
oog van God wekt meestal negatieve associaties. Een treffend voorbeeld 
hiervan vinden we in de Memoires of gedenkschriften van Minister Pieter Bas 
(Bomans 1951, p. 35):

'Tradt ge de school van Wampier binnen, dan werd uw  blik als het ware 
getrokken door een vreemde versiering boven aan de trap; het was een-
driehoek, met een oog erin.

"Wie is het,
die hart en nieren doorgrondt?"
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aldus luidde het onderschrift.
Al word ik honderd jaar, ik zal dit oog niet vergeten. Het keek U aldoor 
strak aan, onverschillig waar ge U bevond. Stond men bij de trap, het oog 
zag U aan. Bevond men zich bij het wachtkamertje, het oog was op U 
gericht. Trachtet ge heimelijk in het rommelhok een potloodje weg te 
pakken, het oog was de onbeweeglijke getuige. Het scheen bij al Uw be-
wegingen mee te draaien, nu eens dreigend, dan eens somber, de ene 
keer doordringend, een andere maal spottend; doch nooit was het oog 
vriendelijk, of zelfs maar onverschillig; het had altijd een uitdrukking die 
U den pas deed versnellen om uit het gezicht te zijn.'
   Ik heb de indruk dat deze afbeelding van het alziend oog (overigens 
van origine een vrijmetselaarssymbool!) vooral in rooms-katholieke kring 
werd gebruikt. De dreiging met 'God ziet alles' is echter ook in het pro-
testantisme volop aanwezig. Ik ben het eenmaal in een structure tegen-
gekomen, bij een vrouw die door haar ouders niet godsdienstig was op-
gevoed. Haar oma echter dreigde haar met een alziende God. We kwa-
men deze 'stoorzender' op het spoor omdat ze almaar naar het plafond 
keek.
   Het alziend oog van God wordt door gelovigen echter ook als troost 
ervaren. Psalm 139 begint aldus: 'Heer, U doorgrondt mij en kent mij, U 
kent mijn zitten en opstaan, al van verre doorziet U mijn gedachten'. 
Zestien verzen lang wordt er doorgeborduurd op dit thema. Hoewel de-
ze psalm vaak ook is misbruikt om angst aan te jagen heb ik ook mee-
gemaakt dat hij werd gelezen op een begrafenis: 'lig ik in het dodenrijk: 
U bent daar' (vs 8b). De nieuwe Willibrordvertaling geeft aan deze psalm 
het opschrift 'Van voor tot achter omvat U mij'. Hier wordt het alziend 
oog van God ervaren als zorgende Voorzienigheid1.
   Niet alleen in het Oude Testament, maar ook verder in het oude (na-
bije) Oosten wordt Gods alziende blik ervaren in de zon, en daardoor 
ook in verband gebracht met God als rechter. In het wereldbeeld van 
Mesopotamië beschrijft de zon overdag een baan boven de aarde door 
de hemelkoepel, om `s avonds onder te gaan en in de onderwereld zijn 
baan te vervolgen. De zon ziet dus alles, en de babylonische zonnegod 
Sjamasj was dan ook de god van het recht. Van de zon wordt gezegd: 'die 
het duister verlicht, de hemel verheldert, die beneden en boven het boze 
vernietigt' (Biedermann 1991, p. 432). In het Oude Testament (Maleachi 
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4:1 en 2; in de nieuwe Willibrordvertaling Maleachi 3:19, 20) wordt ge-
sproken over 'de zon der gerechtigheid'. Dit beeld is ook veel gebruikt in 
de christelijke traditie. God-die-alles-ziet wordt weliswaar vanuit schuld-
gevoel, en eventueel schuldbesef, ervaren als een bedreiging. Maar voor 
ontrechten kan dit ook een troost zijn: geen onrecht hoeft ongewroken 
te blijven. Voor de vervolgde christenen van de eerste eeuwen was het 
'laatste oordeel' een troost.
   De verschillende aspecten van de getuigenfiguur komen we dus ook 
tegen in godsdienst.

God als getuige is echter ook anders dan de menselijke witness. De psy-
choanalyticus Paul Pruyser (Pruyser 1983) benadrukt bij herhaling dat 
het gebruik van het woord 'God' per definitie uitdrukt dat de mens geen 
god is. De goddelijke getuige ziet daarom alles, ook waar mensen niet 
meer kunnen of willen zien. Soms is dit een laatste toevlucht en een 
bron van hoop voor mensen die zich van alle mensen verlaten voelen. 
Soms komt men dat ook in structures tegen. Zo heb ik twee maal mee-
gemaakt dat cliënten vertelden over ervaringen in een isoleercel. Ze 
voelden zich weggewerkt door mensen die hun psychiatrische zorg moes-
ten geven, en onzichtbaar gemaakt. God/het goddelijke was voor hen 
troostend en steunend aanwezig, bij de een in de gestalte van Maria, de 
ander voelde de tegenwoordigheid van Jezus. 
   Het verschijnen van de goddelijke getuige houdt eigenlijk ook een cor-
rectie in op dat wat mensen doen: als God je niet alleen laat wanneer je 
in nood zit mogen mensen dat ook niet doen! Zo kan ook God-als-ge-
tuige de weg banen naar een interactie met mensen: naast 'negatieve ver-
pleging' kan er ook 'ideale verpleging' komen. Deze laatste laat je niet in 
de steek.

Enkele praktische suggesties ten aanzien van God-als-getuige
Hoe moet men in structures omgaan met een negatieve alziende God? 
Dat hangt af van het geloof of de levensbeschouwing van de cliënt. 
Vooral is het belangrijk of  God voor de cliënt al of  niet een realiteit is.
Hierboven gaven we in het citaat uit de memoires van Pieter Bas een 
voorbeeld van een negatieve alziende God. Laten we daarop eens door-
borduren. Het zou mogelijk zijn dat een oud-leerling van de school van 
Wampier later atheïst werd, maar toch nog last bleef houden van dat al-
ziende oog. Het is dan alsof de volwassene in de cliënt wel beter weet 
('God bestaat niet'), maar dit kan het bang gemaakte kind niet overtuigen 
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en geruststellen. In dit geval gaat het om volwassenen die een kind heb-
ben bang gemaakt door het op te zadelen met een irrationele vrees. Dan 
moeten die volwassen opvoeders gepolariseerd worden, en is het moge-
lijk dat de (atheïstische) cliënt de ideale opvoeder/schoolmeester o.a. laat 
zeggen: 'God bestaat niet'.
   In het andere geval echter, dat van de vrouw die door haar oma was 
bang gemaakt met de alziende God, was God een realiteit geworden. Hij 
was voor haar daarboven aanwezig, en joeg haar angst aan, en dit moest 
in een rol worden gezet door een mannelijke accommodator hoog op 
een bank die de rol had van 'negatieve God'. Voor haar gevoel stond 
God daar. Nu kan geen mens tegen God op. Dat te willen zou hubris zijn: 
de overmoed van de mens die als God wil zijn, een almachtsfantasie. Te-
gen een negatieve God helpt alleen een ideale God, en dan moet men 
samen met de cliënt naar het 'gezicht' en de 'stem' van die ideale God 
zoeken. Waar godsdiensten vaak hun godsbeelden ontlenen aan mense-
lijke relaties (ouders, gids, herder, koning) kunnen we daaraan steun ont-
lenen voor eventuele suggesties. Een ideale God is in ieder geval goed 
voor de mensen! Een ideale alziende God heeft ook de kenmerken van 
een getuigenfiguur in een structure. Dat was ook zo in het geval van de 
door oma bang gemaakte vrouw. Gods alziende ogen werden voor haar 
welwillend en zorgend. Deze structure maakte op haar grote indruk. Ja-
ren nadat de therapie was afgesloten schreef ze mij een briefje om te ver-
tellen dat ze zich bij een kerk had aangesloten. Ze bedankte mij, en 
schreef: 'Je hebt mij God teruggegeven'.

Het is mijn ervaring dat mensen in een groep vaak moeilijk over hun ge-
loof of over religieuze ervaringen praten. Men zegt wel eens dat men 
tegenwoordig makkelijker over seksualiteit praat dan over God. Wanneer 
het geloof iets voor iemand betekent, of wanneer iemand een religieuze 
ervaring heeft gehad is dat iets heel persoonlijks en intiems. Men is vaak 
bang dat de ander dat 'gek' zal vinden, en dat veroorzaakt grote schroom 
om erover te praten. Men is vaak ook bang dat de andere groepsleden, 
en vooral de therapeut, het niet zal begrijpen. In de loop van de jaren is 
het mij toch nogal eens overkomen dat God in structures ter sprake 
kwam. Verschillende malen zeiden cliënten tegen mij: 'Bij jou durf ik er-
over te praten, want ik weet dat jij het begrijpt'.
   Godsdienst heeft in psychotherapeutische kringen niet altijd een goede 
naam, en dat is begrijpelijk. In psychotherapieën hoor je vooral de slech-
te ervaringen, en er is helaas in naam van God heel wat kwaad aange-
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richt. Als gevolg van de secularisatie is er tegenwoordig veel onkunde ten 
aanzien van de verschillende godsdienstige tradities. Alleen al in het wes-
terse christendom is er een grote verscheidenheid aan richtingen en spiri-
tualiteiten, die elk hun eigen vorm en terminologie hebben. Wie daarin 
niet is ingeleid zal dat gemakkelijk als vreemd ervaren, en dat vreemde 
mogelijk ook associëren met gestoord gedrag. Enige kennis van verschil-
lende vormen van spiritualiteit en godsdienstigheid kan daarbij nuttig 
zijn. Bovendien lijkt het mij goed dat Pesso-psychotherapeuten, wanneer 
zij horen over negatieve ervaringen op het gebied van godsdienst, ook 
zoeken naar het daarbij behorende beeld van 'ideale godsdienst'.

Tenslotte
Toepassing van de hier gerefereerde gegevens uit de ontwikkelingspsy-
chologie bepaalt ons er bij dat we met het invoeren van een witness-figure 
bij de cliënt appelleren op de vroegste ontwikkelingslaag, en daarmee op 
een zeer kwetsbare kant. Dat levert grote mogelijkheden op, maar we 
moeten bij vroeg in de ontwikkeling tekort gekomen of getraumatiseerde 
mensen rekening houden met het optreden van weerstanden. Bij het 
werken met een getuigenfiguur kan ook het godsbeeld van de cliënt een 
rol spelen. Dit kan zowel positief als negatief functioneren. Het is daar-
om belangrijk om bij het opnemen van de levensgeschiedenis en bij het 
verdisconteren daarvan bij het leiden van een structure ook aandacht te 
schenken aan het godsdienstige aspect: is hij/zij godsdienstig opgevoed, 
en zo ja, hoe ervaart men dat? Speelt godsdienst nog een rol in het leven, 
en zo ja, hoe? De therapeut hoeft geen alziende god te zijn, maar dit te 
vaak verwaarloosde aspect kan niet worden overgeslagen; ook daarin 
moet de cliënt gezien worden.  
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Kwaliteiten van de therapeut als souffleur 
van de getuige 

L I S A   V O S - B O S S C H E R
 
" 'Is the witness more like the almighty god?'
'There's a phrase in english: ' His eye is on the sparrow ', meaning god's eye also sees 
the smallest bird. I think that the concept of the allseeing God is based on the experi-
ence of the allseeing parent, to me they are linked. Because I think that for a child the 
parents are gods; the child feels surrounded by their sight. And I think there is a 
spiritual notion behind that. So the witness is a piece of that. But it should not be-
come god. It is a piece of god's ability to see your truth. That's why I call it 'witness '. 
I use the term not in a legal sense, of a witness in court, but in a religious sense, like 
'Jehovah's witness ', witnessing the truth (Attekum, M. van, 1991)".

Inleiding
Uitgangspunt voor dit artikel is de vraag: Welke kwaliteiten kan een the-
rapeut ontwikkelen om de getuige in de Pesso-psychotherapie doelmatig 
in te kunnen zetten? Doelmatig wil zeggen passend bij elke fase van een 
structure.
 In het geheel van een structure heeft de getuige twee belangrijke func-
ties; het verwoorden van zichtbare emoties bij de cliënt en het versterken 
van het sturend vermogen van de cliënt, 'pilot' genoemd.
 De therapeut introduceert de getuige en voorziet hem op een open 
wijze van tekst, zodat er ruimte blijft voor de cliënt om zijn uitspraken te 
verifiëren. De therapeut kan gezien worden als souffleur van de getuige. 
Het is dan boeiend op zoek te gaan naar kwaliteiten van de therapeut 
waar hij zich op kan afstemmen om zijn taak zo optimaal mogelijk te 
vervullen.

De getuige als rolfiguur
De getuige is een rolfiguur die door de therapeut wordt ingebracht en 
wel in een aantal  mogelijke variaties. 

   Lisa Vos-Bosscher is psycholoog en Pesso-therapeut, docent dramatische vorming, 
werkzaam in het onderwijs aan volwassenen.
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 De therapeut zegt  bijvoorbeeld: "Als hier een getuige was, zou hij zien 
hoe verdrietig je je voelt, nu je je realiseert hoe alleen je was toen je vader 
je in de steek liet". Hier wordt de getuigenfiguur ingebracht als concept.
 De therapeut kan zeggen, terwijl hij met zijn hand een gebaar maakt 
alsof hij een sprekende pop vasthoudt: "Een getuige zou zien… enz." 
Hier is de getuige aanwezig in de vorm van een handpop.
 De therapeut kan het volgende voorstellen: "Hoe zou het zijn als hier 
een getuige was die zou zien hoe… enz." Hier wordt een voorstel gedaan 
de getuige een rol te geven. Als de cliënt wel wat in die mogelijkheid ziet, 
stelt de therapeut voor een groepslid te kiezen die de rol van getuige op 
zich neemt. De getuige krijgt nu een plaats in de ruimte.
 De therapeut ziet hoe verdrietig de cliënt is en stelt voor dat de getuige 
het volgende tegen de cliënt zegt: "Ik zie hoe verdrietig je je voelt als je… 
enz. De getuigenfiguur is lijfelijk in de ruimte aanwezig. Het verdriet 
wordt nu door hem gezien en gevalideerd door het te benoemen.

Fases in een structure en de functie van de getuige
Om verder in te gaan op de functie van de getuige is het nodig eerst iets 
te vertellen over het verloop van een structure. In een structure worden 
in theorie een aantal opeenvolgende fasen onderscheiden. Hieronder 
worden schematisch de fasen beschreven. In elke fase wordt aangegeven 
wat de taken zijn van de cliënt, de therapeut en de getuige.

    
Fase in een structure Taak van de therapeut Taak van de cliënt
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Begin Creëert een 'possibility sphe-
re': maakt duidelijk dat hij 
klaar is om te beginnen en 
dat hier niets is dat niet ge-
zien, gehoord of ervaren 
kan worden.
Gebruikt de getuigenfiguur 
om de cliënt te helpen vol-
ledig te ervaren hoe hij er op 
dit moment bijzit door de 
bij de cliënt zichtbare emo-
ties te verwoorden. Hij let 
erop dat de weergegeven 
emoties en context aanslui-
ten bij de cliënt.

Gaat met zijn aandacht naar 
zijn lichaam, gedachten en 
gevoelens: zijn 'centre of 
truth'
Vertelt zo nauwkeurig mo-
gelijk zijn gewaarwordingen 
aan de therapeut. Is bereid 
tot het onderzoeken van en 
het  experimenteren met zijn 
gewaarwordingen.

' True scene '
of: wat zich op dit moment 
bij de cliënt voordoet aan 
lichamelijke sensaties, ge-
dachten en gevoelens met 
betrekking tot zijn eigen in-
nerlijke wereld, zijn (werk)re-
latie met de therapeut en zijn 
relatie met de groep.
Deze 'true scene' wordt door 
de cliënt neergezet door 
middel van rolfiguren ( 
'fragment figures')als voorlo-
pers van historische figuren.

Observeert het lichaam van 
de cliënt, luistert en kijkt 
met al zijn zintuigen. Luis-
tert naar de gesproken taal 
en let op de manier waarop 
de cliënt met zijn lichamelij-
ke energie omgaat.
Gebruikt de getuigenfiguur 
om de bij de cliënt zichtbare 
emoties te verwoorden en 
let erop dat de weergegeven 
emoties en context aanslui-
ten bij de cliënt.

Brengt naar buiten wat in 
hem leeft aan gedachten en 
gevoelens. Kiest rolfiguren 
die zijn innerlijke staat re-
presenteren en plaatst hen in 
de ruimte.
Onderzoekt zijn lichamelijke 
reacties op de rolfiguren en 
legt verbanden met zijn per-
soonlijke geschiedenis. 
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' Historical scene '
of: wat zich op dit moment 
voordoet bij de cliënt aan 
lichamelijke sensaties, ge-
dachten en gevoelens met 
betrekking tot situaties in het 
verleden die in het hier en nu 
van de structure worden ge-
symboliseerd.

Helpt de cliënt nauwkeurig 
vorm te geven aan de histo-
rische werkelijkheid.
Helpt de cliënt bij het pola-
riseren, d.w.z. de negatieve 
en positieve aspecten van 
een zelfde historische figuur 
in twee verschillende rolfi-
guren neer te zetten.
Helpt de cliënt zijn in het 
verleden onafgemaakte in-
teractie symbolisch met de 
rolfiguren te voltooien.
Verheldert leeftijd en le-
vensfase waarin de histori-
sche gebeurtenis plaatsvond.
Gebruikt de getuigenfiguur 
om de bij de cliënt zichtbare 
emoties te verwoorden. 
Helpt de cliënt zijn volwas-
sen-ik als bestuurder van 
zijn structure aan te spreken 
terwijl hij contact maakt met 
zijn kinderlijke gevoelens en 
verlangens van toen. 

Plaatst rolfiguren in de 
ruimte die een belangrijke 
betekenis hebben (gehad) in 
zijn leven. Onderzoekt zijn 
lichamelijke reacties op de 
rolfiguren. Neemt waar wat 
hem tegenhoudt en wat hem 
beweegt zijn lichaam te vol-
gen. 
Volgt zijn weerstand c.q. 
behoefte.
Maakt onderscheid tussen 
zijn volwassen-ik die thera-
peutisch werk verricht en 
het kind in hem dat alsnog 
bevrediging zoekt in de 
symbolisch vormgegeven 
situatie van toen.
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' Antidote ' Helpt de cliënt te verhelde-
ren aan welke basisbehoefte 
van  toen niet tegemoet 
gekomen werd. Helpt de 
cliënt te onderzoeken wat er 
in werkelijkheid had moeten 
gebeuren om zijn behoefte 
te bevredigen. Helpt de 
cliënt die werkelijkheid sym-
bolisch vorm te geven en de 
nieuwe ervaring in zich op 
te nemen.
Gebruikt de getuigenfiguur 
om de cliënt te helpen met 
zijn volwassen-ik de leiding 
te houden over het kind van 
toen. 
Gebruikt de getuigenfiguur 
om de bij de cliënt zichtbare 
emoties te verwoorden ter-
wijl hij alsnog bevrediging 
ervaart in de interactie met 
een ideale rolfiguur.

Plaatst ideale rolfiguren in 
de ruimte die hem symbo-
lisch, in de situatie van toen, 
alsnog geven wat hij gemist 
heeft. Integreert de nieuwe 
lichamelijke ervaring in zijn 
geschiedenis.

Einde; een nieuw perspectief 
op eigen verleden en toe-
komst

Biedt hoop door aan te ge-
ven wat er in de toekomst 
eventueel nog meer  aan 
behoeftebevrediging moge-
lijk zou kunnen zijn.
Gebruikt de getuigenfiguur 
om de bij de cliënt zichtbare 
emoties te verwoorden ter-
wijl hij zijn beleving in zich 
opneemt en de symbolische 
werkelijkheid afbouwt. 

Verzoekt de groepsleden 
hun rol af  te leggen.
Neemt rust en tijd om zijn 
structure-ervaringen op zich 
in te laten werken.

Samenvattend heeft de getuige bij het structurewerk twee belangrijke 
functies:
1. Het verwoorden van zichtbare emoties bij de cliënt
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2. Het versterken van het sturend vermogen, ofwel 'the pilot' van de 
cliënt.

Omdat de therapeut gezien kan worden als souffleur van de getuige is 
het de vraag welke kwaliteiten van de therapeut nodig zijn om de getuige 
te laten spreken. Kwaliteiten zijn niet in de eerste plaats eigenschappen, 
maar mogelijkheden in zichzelf waarop de therapeut zich kan afstem-
men. 

Kwaliteiten waar de therapeut zich op afstemt 
Aan de hand van de eerder beschreven fases van een structure beschrijf 
ik de functies van de getuige en de kwaliteiten van de therapeut als souf-
fleur. Ik beschrijf het beoogde effect van de getuige op de cliënt en geef 
aan op welke kwaliteit de therapeut zich afstemt bij de genoemde inter-
ventie.

Begin van de structure
De getuige vertegenwoordigt het begrip bewustzijn en acceptatie van wat 
er is. Hij is symbool voor het concept van de 'allseeing' liefhebbende en 
niet veroordelende god. Het concept van de ideale ouder is direct hier-
van afgeleid. 
Door middel van zijn houding, woordkeus, stem en intonatie creëert de 
therapeut een 'possibility sphere '. De getuige ziet, hoort, voelt, ruikt, 
proeft en leeft mee zonder te oordelen.
 Het beoogde effect van de getuige als rolfiguur is dat de cliënt leert 
zich van zichzelf gewaar te zijn en dat hij het bewerken van zijn innerlij-
ke conflicten zelf  kan sturen.
De boeddha, is zich van zichzelf gewaar. Hij accepteert wat zich bij 
hem aan lichamelijke sensaties, gevoelens en gedachten voordoet, zonder 
te oordelen. De therapeut stuurt zichzelf in zijn boeddhakwaliteit, hij is 
innerlijk stil en staat open voor contact.

'True scene'
De getuige geeft woordelijke feedback op gevoelens die lichamelijk, 
vooral op het gezicht, van  de hoofdpersoon te zien zijn. Pesso spreekt 
van de getuige als een moeder die affecten benoemt waar het kind nog 
geen naam voor heeft. 
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Het beoogde effect van deze interventie is dat de cliënt, door het gevoel 
te herkennen, de lichamelijke gewaarwording koppelt aan een woord, 
daarmee zijn vocabulaire vergroot en zijn gevoel een plaats geeft.
De musicus, is de klankkast van de snaren die worden geraakt bij zijn 
observaties. Hij hoort het ritme en de klank van de woorden, luistert naar 
'le ton qui fait la musique'.
De dichter, heeft oog voor subtiliteiten in lichamelijke-, vooral gezichts-
expressie en hij heeft genuanceerde taal tot zijn beschikking om in woor-
den te vatten wat hij ziet. Zo weet hij bijvoorbeeld woorden als blij, ver-
rast, overrompeld en overvallen op het juiste moment te gebruiken op 
een toon die ruimte laat voor de cliënt.
 Pesso: "Moving directly toward creating the true scene, I said to her, 
"If there was a witness here and now, he or she would say,' I see how 
shocked, surprised and unsettled you are that you were the one to get the 
turn' ". (Pesso, 1990)

'Historical scene'
De getuige benoemt niet alleen de gevoelens van de cliënt, zodra hij in 
de rol ook lijfelijk op het toneel aanwezig is, leeft hij ook mee met de 
cliënt.
Het sprekende hart, leeft mee en laat dat horen. 
De therapeut: "Hoe zou het zijn als hier een getuige was die zou zien hoe 
alleen en verdrietig je je voelt en die dat tegen je zou zeggen?" 
Het heldere hoofd, begeleidt het hart dat wordt geraakt en maakt ook 
helder onderscheid tussen zijn eigen gevoelens en gedachten en die van 
de cliënt.
Pesso: "There are times when I will say to someone: ' some odd expres-
sion came on your face, I cannot find a word for it. If there were a wit-
ness here who would see that expression, what words would you think 
he would use? And then they examine the monitor from the inside. So 
the client can add to it and in fact awaken their pilot to have them exa-
mine their own expression. That is an important move with some cli-
ents".
 Of de therapeut: "De getuige ziet hoe, is het boos, geërgerd of juist 
uitgedaagd?, je je voelt  nu de negatieve kant van je vader tegenover je zit 
en je aankijkt. Wat gebeurt er in je lichaam?"
De lezer, kent de belangrijkste scenario's uit de wereldliteratuur. Hij 
heeft steeds weer in andere bewoordingen gelezen over liefde, oorlog, 
wreedheid, tederheid en verlangen in intieme relaties. Niets menselijks is 
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hem vreemd. Hij kent de belangrijkste emotionele conflicten die mensen 
in hun leven ervaren. Hij weet dat geen mens helemaal goed of helemaal 
slecht is. Hij geniet ervan  aan den lijve meegevoerd te worden in telkens 
dezelfde existentiële dilemma's, op telkens een andere wijze uitgedrukt. 
 De therapeut, nadat de negatieve kant van vader in de rol is gezet en de 
cliënt ambivalente gevoelens ervaart: "Om goed je gevoelens voor je va-
der te kunnen onderzoeken maken we onderscheid in zijn positieve en 
negatieve aspecten. Hoe zou het zijn als we de positieve kant van je vader 
ook in de rol zetten?". Nadat ook de positieve kant van vader in de rol is 
gezet en zijn plaats heeft ingenomen zegt de therapeut: "De getuige zou 
kunnen zien hoe opgelucht je je voelt nu je je realiseert dat je vader niet 
alleen slecht of  alleen goed is geweest. Kan hij dat tegen je zeggen?"
De schrijver, kent zijn eigen unieke levensverhaal en heeft het 'geschre-
ven' in het kader van de algemeen menselijke scenario's. Hij heeft aan 
den lijve de emoties ervaren die een mens in dergelijke mini-komedies en 
tragedies beleeft. 
De therapeut: "De getuige zou zien hoe angstig je je voelt in nabijheid 
van deze rolfiguur als negatieve kant van je moeder. Er bestaat geen kind 
dat zijn gevoelens niet bij een veilige moeder wil uitdrukken. Meestal 
hebben zich gebeurtenissen voorgedaan die je op een of andere wijze 
hebben doen beseffen dat het bij deze moeder onveilig is je gevoelens uit 
te spreken. Laten we eens kijken wat je tegenhoudt bij deze rolfiguur, 
waar ben je bang voor?"
 De getuige slaat een affectieve brug tussen heden en verleden en een 
cognitieve verbinding tussen de volwassene in het hier en nu en het kind 
van vroeger. 
 Het beoogde effect van deze interventie is dat de cliënt aanspreekbaar 
blijft op zijn volwassen sturend vermogen, "pilot" genoemd, terwijl hij 
gevoelsmatig contact houdt met het kind van vroeger.
De tijdreiziger, bouwt een affectieve brug binnen zijn eigen gevoelswe-
reld. Hij  is zich bewust  van zijn eigen overdracht van gevoelens uit het 
verleden in betekenisvolle relaties in het heden. 
 De therapeut stelt voor de getuige het volgende te laten zeggen:  "Ik 
zie hoe geschokt, aangedaan en verdrietig je je voelt (hier en nu als vol-
wassen cliënt in deze psychotherapie) als je je herinnert hoe je als klein 
kind door je vader het huis uitgezet werd".
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Antidote
Pesso vergelijkt de getuige met de alziende ouder die de gevoelens van 
het kind waarneemt, benoemt, valideert en zegent. Zo kan het kind zijn 
gevoelens integreren en wordt zijn ego gevormd. In de fase van de anti-
dote is het deze ouder, ook wel ideale ouder genoemd, die het kind als-
nog bevrediging schenkt van zijn basisbehoefte. Het concept van de ide-
ale ouder impliceert een getuigefunctie. Een vraag die gesteld kan wor-
den is dan ook of in de fase van de antidote een aparte getuigenfiguur 
nog nodig is.  Pesso zegt hierover (Attekum, van 1992): "I prefer to keep 
them (de getuige en de ideale ouder) separate. Because if the witness 
disappears into the ideal mother, who is gonna witness the interaction? 
So what I do at that point is, I say: 'We can have this witness advance 
into an ideal mother, but we announced it to be a witness, so let's pick 
someone else' . Because I like that witness to be able to say: "I see how 
good you feel when you experience the possibility of being with such an 
ideal mother" That witness then gets them back in the perspective of the 
here and now. So they get a picture of  the antidote from more distance".
 Eerder werden de twee belangrijkste functies van de getuige genoemd. 
Op grond van bovengenoemd citaat zou geconcludeerd kunnen worden 
dat  in de fase van de antidote de getuige meer de functie heeft van ver-
sterker van de "pilot" van de cliënt. De ideale ouder heeft in deze fase de 
functie van het benoemen en valideren van het affect overgenomen
De vakman bezit een juiste combinatie van intuïtie, bewustzijn en be-
heersing van de methode.
 De therapeut is betrokken bij het proces van de cliënt, ziet de bevredi-
ging op het gezicht van de cliënt, volgt hem en leidt de structure op een 
zodanige manier dat de cliënt met een voldaan gevoel zijn structure kan 
beëindigen.
De therapeut: "De getuige zou zien hoe het besef van de mogelijkheid 
dat deze ideale moeder  je net zo lang in haar armen neemt tot je genoeg 
hebt, je gezicht doet opklaren en je rust geeft".
 
Einde
In deze laatste fase van een structure, maakt de cliënt hier en nu een her-
innering van de bevrediging die hij ervaart in het contact met de ideale 
rolfiguur. "Na een structure worden de nieuwe belevingen, beelden en 
gevoelens, als herinnering in het beleven, in het lichaam en in het weten 
meegedragen en zo doen zij gedeeltelijk vanzelf al hun werk. Verder 
kunnen wij op moeilijke momenten deze gevoelens en ervaringen weer 
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bewust reactiveren en terugroepen, ter ondersteuning van het totaal-we-
ten: dat het nu anders dan vroeger kan. Aan dit reactiveren kan de cliënt 
zelf veel doen en wellicht is dat ook iets wat wij in de therapiegroepen, 
expliciet aan onze cliënten kunnen leren. (Sarolea, 1987)" 
De levensgenieter  is in staat onbevangen van intiem contact te genie-
ten. Hij kent zijn behoeften en grenzen. Hij respecteert de ander in zijn 
behoeften en grenzen. In zijn wijsheid weet hij dat na elk bevredigend 
intiem contact de wereld er anders uitziet en hij de wereld ook weer an-
ders en hoopvoller tegemoet zal treden.
 De therapeut: "De getuige zou zien hoe zorgvuldig je afstand doet van 
deze ideale ouders. Met deze goed bewaarde lichamelijke herinnering zal 
je mogelijk op den duur anders naar je verleden gaan kijken en zal je an-
dere verlangens krijgen in belangrijke contacten met anderen".
 
Tenslotte nog een laatste opmerking over de getuige als meta-oog op de 
symbolische arena van de structure die ontstaat in het samenspel van 
therapeut en cliënt. Niet alleen de cliënt, maar ook de therapeut kijkt 
vanuit een observerende instantie naar zichzelf. De gevoelens die de the-
rapeut aan de cliënt beleeft,  brengt hij als het ware onder bij de getuige. 
Hij stemt zich af op de kwaliteiten van de musicus, de dichter en al die 
andere in hem. Al die kwaliteiten klinken door in de taal van de getuige.
Florence Nightingale verzorgt haar patiënten belangeloos. In haar ne-
derigheid staat zij haar omnipotentie van ideale verpleegster af.
De therapeut heeft ook zijn eigen behoefte gehoord en gezien te wor-
den. Als de cliënt bevrediging ervaart, is het voor de therapeut verleide-
lijk in de illusie van zijn ideale ouderrol te gaan geloven (Pesso 1986). Hij 
heeft er immers door het leiden van de structure voor gezorgd dat de 
cliënt zich beter voelt. Vooral als ik zelf ben aangedaan ervaar ik het 
soms lichamelijk als pijnlijk en tegelijkertijd bevrijdend die illusie los te 
laten.
 Er bestaan geen ideale therapeuten geen ideale structures en geen idea-
le cliënten. Wat maakt het werk voor de therapeut bevredigend? Ik zie 
het werk als een levenslange gelegenheid voor cliënt en therapeut om in 
nederigheid hun sluimerende kwaliteiten te ontwikkelen. 

Literatuur
Attekum, M. van, (1992) Awakening the pilot. Literatuurmap Pesso-psychothera-pieoplei-
ding, RINO Amsterdam.

K W A L I T E I T E N   V A N   D E   T H E R A P E U T   A L S   S O U F F L E U R
V A N   D E   G E T U I G E



51

Pesso, A., (1986) On contract  and motivation in PBSP, Literatuurmap Pessopsychotherapie-
opleiding, RINO Amsterdam.
 
Pesso, A., (1990) Discription of  a structure. http:www.pbsp.com/struexmp.htm

Sarolea, H., (1987) Van structure naar daagse werkelijkheid, Pesso Bulletin, 1987, jrg.3, 
nr.2. 

K W A L I T E I T E N   V A N   D E   T H E R A P E U T   A L S   S O U F F L E U R
V A N   D E   G E T U I G E



52

De Positie van Pesso-psychotherapie bin-
nen de

 experiëntiële psychotherapie
Commentaar bij de lezing van Mia Leijssen, november 2000, 

Amsterdam 

W I L L Y   V A N   H A V E R

Inleiding
We leven in een tijd van fusies en integratie. 
Grote banken en luchtvaartmaatschappijen fusioneren om efficiënter en 
meer rendabel te worden; Europa is in wording en door het internet kan 
je even gemakkelijk een babbeltje slaan in New York als met de man die 
naast je woont.
Ook psychotherapie is onderhevig aan deze ontwikkeling : waar vinden 
we gelijkgestemden; wat kunnen verschillende scholen van mekaar leren; 
hoe kunnen we uiteenlopende visies en methodieken integreren?
 Ook vanuit Pesso-psychotherapie is er een zoeken naar aansluiting, 
naar verbreden van ons blikveld. De dichtsbijwonende collega's zijn de 
cliëntgerichte therapeuten, waar diezelfde tendens al een tijdje te bespeu-
ren is.
 Een van de duidelijke signalen is het "Handbook of experiential psy-
chotherapy" in 1998 uitgegeven door L. Greenberg, J. Watson, G. Lie-
taer. (The Guilford Press, New York, London). Toen ik het hoofdstuk 
"Focussing Microprocess" van Mia Leijssen doornam (p.121-154) viel 
het me telkens weer op hoe verwant cliëntgerichte therapie, vooral Fo-
cussing en Pesso-psychotherapie wel zijn met mekaar.
 Pesso-psychotherapie verdient een volwaardige plaats binnen deze ex-
periëntiële benadering.

 Willy van Haver is gecertificeerd Pesso-psychoherapeut en supervisor. Tevens is hij 
voorzitter van bestuur van de Vlaamse Vereniging voor Pesso-psychotherapie.
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Ik was dan ook erg enthousiast toen ik op het Pesso-congres in Amster-
dam (november 2000) de lezing meemaakte van prof. dr. Mia Leijssen.
 Ik begon zelfs een tikkeltje te blozen toen ik hoorde hoe deze "grand 
dame" sprak over een LAT-relatie tussen onze Pesso-psychotherapie en 
haar cliëntgericht-experiëntiële therapie.
(Blozen is een ongecontroleerd lichaamssignaal dat verwijst naar verbor-
gen verlangens waaraan het bewuste ik nog geen plaats weet te geven).
Ik geef  dan ook met graagte mijn bedenkingen bij haar lezing.

Laat ik beginnen met het roerend eens te zijn met de analyse van Mia 
Leijssen van de elementen die in cliëntgerichte therapie en in Pesso-psy-
chotherapie gelijklopend of  zelfs identiek zijn.
The witness can see how content I feel ...

Wat verder in haar lezing heeft Mia Leijssen het - ik vermoed dat zij er 
geen aanstoot aan neemt als ik Mia zeg - over een beduidend verschil in 
de plaats die "het woord" en verwoorden van ervaringen in de twee be-
naderingen heeft.
Ik geloof niet dat we in Pesso-psychotherapie minder belang hechten 
aan het "juiste woord" of beter gezegd aan de symbolisatie (bijvoorbeeld 
in woorden) van een concreet ervaren binnen de therapie. Wie een Pes-
so-psychotherapeut bezig ziet met "witnessing" kan niet zeggen dat hier 
niet bijzonder nauwkeurig omgesprongen wordt met het zeer precies 
verwoorden van de ervaring van de cliënt. Omdat cliëntgerichte thera-
peuten minder gebruik kunnen maken van "actie" en dus meer verplicht 
zijn om zich te bedienen van het verwoorden als communicatiemiddel 
zijn zij wellicht op dit punt beter getraind dan Pesso-psychotherapeuten.
 Maar "symboliseren" betekent meer dan "verwoorden". Omdat we in 
Pesso-psychotherapie zo direct lijfelijk bezig zijn, gebruiken we niet al-
leen woorden om een ervaring te vatten of te symboliseren. Een thera-
peutische ervaring kan zich ook kristalliseren in een zeer concreet beeld ; 
iets wat allicht ook in cliëntgerichte therapie gebruikt wordt. Niet zozeer 
het "woord" maar veeleer het concrete "beeld" heeft dan kracht en een 
helend effect. Denk aan de ontroering die ontstaat bij de cliënt die leefde 
tussen ruziënde ouders en die als correctie een ouderpaar voor hem ziet 
dat verbondenheid uitstraalt.

Daarnaast zullen we in Pesso-psychotherapie ook gebruik maken van het 
sensomotorisch geheugen om een ervaring "vast te houden". De cliënt 
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die kan ervaren dat er stevige (ouder-)figuren zijn die kracht kunnen 
hanteren zodat hij die ten volle kan gebruiken, integreert deze ervaring 
niet via het woord, maar via het sensomotorisch geheugen. Deze erva-
ring heeft geen scherpe verbalisatie nodig om te beklijven en werkzaam 
te zijn. Ik vind de stelling van Mia dat non-verbale interactie zonder ac-
curate woorden haar doel mist dus onjuist.
 Vaak merk je als Pesso-psychotherapeut dat, wat zij aanduidt als "de 
volle opluchting" maar doorbreekt wanneer juist op lichamelijk niveau de 
cliënt een antwoord op zijn behoefte kan ervaren en niet omdat de exac-
te woorden uitgesproken worden. Mijn indruk is dat bepaalde aspecten 
van het therapeutisch proces of bepaalde ervaringen vooral gediend zijn 
met "verwoording" en andere meer aansluiten bij andere vormen van 
symbolisering. Deze stelling zou meteen een opdracht kunnen zijn voor 
nader onderzoek.

Het uitgangspunt dat "het ontmoetingselement  in cliëntgerichte therapie 
een belangrijke curatieve factor is"  is  een stelling die ook voor Pesso-
psychotherapie klopt, maar wel met een ander accent.
 De finaliteit in Pesso-psychotherapie is immers de ontmoeting tussen 
cliënt en ideaalfiguur en niet in de eerste plaats tussen cliënt en therapeut. 
De therapeut fungeert -"maar"- als wegwijzer, als verbindingspersoon, 
als ambassadeur van de gezochte ideaalfiguur. Dat betekent niet dat de 
ontmoeting tussen cliënt en therapeut geen cruciale waarde heeft voor 
het therapeutisch proces. Maar in Pesso-psychotherapie moet men nog 
een station verder zijn.
 Me dunkt dat de mate waarin dit aspect benadrukt wordt en de metho-
dologische zuiverheid waarmee dit vorm krijgt een typerende eigenheid 
is voor Pesso-psychotherapie.

Het klopt wanneer Mia onderstreept dat cliëntgerichte therapie veel meer 
kaas gegeten heeft van "confronteren" als interventievorm dan de Pesso-
psychotherapeuten. Hierin kunnen wij beslist van hen leren.

Wat verder beklemtoont onze gastspreker hoe dierbaar haar bijna sacrale 
therapieruimte voor haar is. Ook ik merk hoe ik als Pesso-psychothera-
peut, meer nog in individuele therapie dan in groep, bijna ritueel omga 
met mijn therapieruimte als concretisatie van mijn possibility sfeer. En-
kele weken geleden hoorde ik Al Pesso aan een nieuwe groep Pesso-psy-

D E   P O S I T I E   V A N   P E S S O - P S Y C H O T H E R A P I E   B I N N E N
D E   E X P E R I Ë N T I Ë L E   P S Y C H O T H E R A P I E



55

chotherapeuten-in-spe nog zeggen: "To be in the therapist-position is an 
almost religious privilege".
 De techniek van de cliëntgerichte therapeut zal inderdaad "soberder" 
zijn dan die van de actie-gerichte Pesso-psychotherapeut, alhoewel ik af 
wil van het imago dat een Pesso-sessie dramatisch en spectaculair zou 
moeten zijn; een mythe die zowel voor therapeut als voor cliënten soms 
verlammend werkt in Pesso-psychotherapie.

Wanneer je als Pesso-psychotherapeut juist zit, beland je precies zoals de 
cliëntgerichte therapeut (of iedere goede therapeut) op het punt waar het 
om gaat : de eenvoudige maar diepe ontroering van iemand die in zijn 
leven eindelijk aansluiting krijgt met datgene wat hij al zo lang gemist 
heeft of die eindelijk met een ander mens kan delen wat zo lang verbor-
gen moest blijven.
Beweging en actie in Pesso-psychotherapie zijn hiertoe maar een hulp-
middel.

Tenslotte: het is inderdaad op vlak van methodiek en gebruikte "technie-
ken" dat onze wegen scheiden. Het gemeenschappelijke is het belang dat 
in beide richtingen gehecht wordt aan de plaats van het lichamelijk erva-
ren en de waarde hiervan voor het therapeutisch proces. Wat daarmee 
verder gebeurt, maakt binnen de experiëntiële stroming het verschil uit 
tussen cliëntgerichte- en Pesso-psychotherapie.

Conclusie
Cliëntgerichte- en Pesso-psychotherapie werken in heel wat opzichten 
gelijklopend en vanuit dezelfde axioma's en therapeutische overtuigin-
gen.
 Het is goed dat we mekaar daarin vinden en steunen. Uit de dingen 
waarin we verschillen van mekaar kunnen we wederzijds leren en ons 
vaardig zijn als psychotherapeut aanscherpen.
 Wederzijds overleg en ontmoeting biedt kansen die we anders laten 
liggen.
Het is goed dat we onze eigenheid behouden en dat er nog geen fusie 
komt ; maar me dunkt anderzijds dat het moment niet zo veraf is dat het 
vruchtbaar wordt dat de experiëntiële richtingen mekaar vinden in een 
gemeenschappelijke vereniging.
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De getuige

- Over het belang en gebruik van de getuige ter
onderscheiding van andere rollen - 

A N N E T   V A N   D I J K   en   W I M - J A N   T R Ü G G   in gesprek met 
P I M   E I J G E N S T E I N ,   deel  I

Hoe zou je een getuige, of moeten we eigenlijk zeggen getuigenfi-
guur, definiëren?      

Ik denk dat het woord getuigenfiguur eigenlijk een amerikanisme is. In 
het Nederlands kunnen we het beter over de getuige hebben. Uit alles 
wat ik van Al Pesso over de getuige heb gehoord en gelezen, heb ik één 
van de mooiste definities in het Nederlands proberen te vertalen:
"De getuige is een gespeelde, symbolische figuur die de gevoelens en 
zielsinhouden ziet, goedkeurt, accepteert en namen geeft wanneer die 
aan de oppervlakte komen in de gelaatsuitdrukking, lichaamshouding, 
gebaren en woorden van de cliënt". De getuige is in symbolische zin ver-
gelijkbaar met het idee dat het kind zich omringd weet door het alziend 
oog van de Moeder en de Vader.
 "De getuige helpt om het "pilot"-deel van het zelf te verrijken en zo-
doende zielsinhouden tot bewustzijn te brengen".
 Dat laatste heet "Enriching the Pilot", wat je zou kunnen vertalen als: 
"Het groter maken van de hoeveelheid bewuste belevingen die ter be-
schikking zijn van het sturende deel van het zelf  van de hoofdpersoon".

"Want", vult Al Pesso aan: "de getuige heeft het vermogen om beter (dan 
de "pilot" van binnen uit) de lichaamssignalen te zien van die delen van 
de ziel, die bewustwording en acceptatie werden onthouden tijdens de 
ontwikkeling van het zelf". 

   Pim Eijgenstein is psychiater en internationaal gecertificeerd Pesso-psychotherapeut 
(1990) en supervisor (1996). Werkzaam in privé-praktijk. Heeft een psychiatrisch-seksu-
ologische achtergrond en is een ervaren psychodramatherapeut. 
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In het begin van een werktijd speelt de Pesso-psychotherapeut zelf een 
tijdje voor getuige.
 Hij observeert allerlei signalen, hij benoemt de emotie, geeft haar een 
door de hoofdpersoon in te vullen omvang en plaatst haar in de juiste 
context van wat de hoofdpersoon op dat eigenste moment vertelt. 
 Wanneer de hoofdpersoon bijvoorbeeld verhaalt over zijn auto-onge-
luk kan de Pesso-psychotherapeut, in die voorlopige rol, zeggen: "Als er 
hier nu een getuige zou zijn, zou die zien hoe geschokt je je voelt als je 
ons vertelt over je ongeluk"; "klopt dat?" Hij moet in zijn grondhouding 
oplettend, zorgzaam en positief ontvangend zijn. Daarmee een lichame-
lijk detail oppikken, een onderliggende emotie vooronderstellen en die 
een naam geven in zijn woorden.
 De getuige benoemt die onderliggende emotie van het nu, verleent de 
ruimte voor haar passende omvang, verwijst naar de context en maakt 
haar zodoende voor de hoofdpersoon bewust en daarmee voor hem ter 
beschikking. Soms herkennen mensen het meteen, soms is het ernaast, is 
het verkeerd waargenomen of verkeerd benoemd door de therapeut. 
Vandaar dat: "Klopt dat?"
 Later op een gepast moment kan de therapeut zijn tijdelijke taak over-
dragen aan een gekozen getuigen-rolfiguur gespeeld door een van de 
groepsleden.

Over het waarom van deze vinding van Al Pesso komen we later in het 
tweede deel van dit interview nog te spreken.    

Is de getuige misschien niet meer  dan de in het verleden (al  dan 
niet letterlijk) aanwezige persoon en de getuigenfiguur  meer de-
gene die in de symbolische arena in het heden aanwezig is?

Zo zou je het kunnen onderscheiden, maar een getuige die er soms vroe-
ger bij was, een buurvrouw of een oom die sommige dingen beter in de 
gaten had dan de vader of de moeder, valt niet onder het Pesso getui-
genbegrip. Zo iemand had er natuurlijk wel voor het kind van toen moeten zijn. 
 Sommige kinderen zijn bijvoorbeeld na een ongelukje niet door hun 
moeder op schoot genomen en hebben haar nooit horen zeggen: "Ach, 
wat naar voor je, wat een schrik nou, liefje. Waar heb je je pijn gedaan?; 
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laat mama es kijken?" In onze cultuur is dat helaas bijna altijd nog de 
moeder!

Iemand die dat niet heeft gekend weet wel wat 'ergens van te schrikken' 
voor gevoel is, maar heeft er geen naam voor meegekregen. Door de in-
teractie met de getuige krijgt hij nu zo iemand. 
 Deze verwelkomt hem in zijn nood, ziet en hoort hem, en geeft een 
naam aan de emotie van toen (die nu blijkbaar nog weer ervaren kan 
worden). Soms voor het eerst van zijn leven!

De koestering ontbreekt op dat moment jammergenoeg, want de getuige 
raakt nooit aan. Maar als de werktijd, zoals meestal, eindigt met een be-
hoefte-bevredigende nieuwe scène, dan kan dat op schoot nemen door 
een Ideale Moeder worden gedaan. Met de gewenste aanrakingen, warm-
te, beweging en woorden precies zoals het kind van toen die had moeten 
krijgen.

Hoe gaat het toepassen van de getuige dan in zijn werk?

De Pesso getuige wordt in het begin van een werktijd in die rol gekozen 
als één van de hulpmiddelen om de 'true scene' op het toneel te krijgen. 
Maar pas na het uitproberen van lichamelijke technieken, om gegevens te 
verzamelen voor de 'true scene' kan er gekeken worden of de getuige 
nog nieuwe informatie aan de "pilot" zou kunnen toevoegen. 
 Ik vind het van het grootste belang dat er eerst zo veel mogelijk wordt 
gewerkt vanuit door de hoofdpersoon zelf ontdekte en gemelde li-
chaamssignalen, zoals ik later nog zal toelichten. Ik ben mij ervan bewust 
dat ik in dat opzicht nog stam uit de tijd dat Al veel lichamelijker werkte 
dan hij nu pleegt te doen. Maar het is ook mijn ervaring bij supervisie, 
dat het de Pesso-psychotherapeuten, vooral die van de laatste lichtingen, 
helpt bij het onderscheid tussen het gebruik van de getuige en andere 
rollen. Zodra dat verschil goed duidelijk is kun je natuurlijk ook eerder 
van een getuigenmogelijkheid gebruik maken, want je moet mijn werken 
in een reeks van stappen natuurlijk ook niet zo star toepassen als ik ze 
hier vertel.

Zo'n stappenplan kan ongeveer zo gaan: 
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In de tijd dat de hoofdpersoon vertelt, observeert de therapeut hem van 
top tot teen. Tegelijkertijd besteedt hij aandacht aan de verbale inhoud 
zoals ongewone woorden, benadrukte namen, emotioneel geladen zin-
nen, enz.
 Als zich een adempauze voordoet vraagt hij: "Wat merk je (aan signa-
len) in je lichaam als je dit nu aan ons vertelt?; en hoor je iets bijzonders 
aan je eigen stem?" en "Wat is je gevoel erbij?"

MAAR ALTIJD EERST AANDACHT VOOR HET LICHAAM. 

Van belang is te kijken naar de houding van het lichaam als geheel. En 
natuurlijk op de contacten die sommige lichaamsdelen van de hoofdper-
soon met elkaar maken, ook wel genoemd: 'Zelf-zelf' interacties; en hoe 
de hoofdpersoon zich verhoudt tot de omgeving. Hoe zit hij t.o.v. de an-
dere groepsleden, de omringende matrassen en kussens?
 Wanneer er bijvoorbeeld lichamelijk contact is met de matras zou een 
vraag zou kunnen zijn: "Als die matras, achter je, zou kunnen praten, wat 
zou je willen horen dat hij zegt?" Als er dan een tekst komt, kan iemand 
in een rol komen van een stem die dat zegt.
 Dus niet: "Die matras waar je tegen leunt of die je van achteren be-
schermt". Want daarmee duidt de therapeut de betekenis al van te voren. 
Als de hoofdpersoon die betekenis zelf uitvindt is het proces volgens mij 
veel waardevoller in zijn helende werking. Trouwens dat geldt sowieso 
voor alles wat hij zelf bedenkt, volgens mij. Dat werkt gewoon: "Thera-
peutischer!"

Wanneer met al deze manieren geen voor de hoofdpersoon bruikbaar 
antwoord wordt gevonden op de vraag waar hij de meeste lichamelijke 
energie ervaart of waar een aanzet tot bewegen merkbaar is, pas dan kan 
de mogelijkheid van een getuige worden geopperd, als daar een zichtbare 
of  hoorbare aanleiding toe is. 
 Intussen heeft de therapeut zelf ook goed gelet op lichaamssignalen, 
zoals: toon en volume van de stem, gelaatsuitdrukking, gebaren, de wijze 
van ademhaling, uitingen van spanning, kleur van de huid, enz. En van al 
die dingen de opvallende verschuivingen, daar gaat het om.

Om te voorkomen dat de hoofdpersoon zich betrapt voelt vraagt de the-
rapeut eerst: "Is je iets opgevallen aan je eigen stem?" Zo niet, dan vraagt 
hij om toestemming: "Vind je het goed als ik zeg wat ik dacht op te mer-
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ken toen ik naar je luisterde?" Op het "ja"-woord kan hij dan bijvoor-
beeld zeggen: 
"Ik dacht een wanhopig gevoel in je stem te horen"; en na even 
wachten:......"Klopt dat?"  
 En vervolgens: "Door je toestemming ben ik eigenlijk al in de rol van 
een soort getuige voor je gekomen, toch?"; en alweer na het 'ja'-woord: 
"Dan zal ik nu even die getuige spelen en dat klinkt zo: "Ik hoor hoe 
wanhopig je je voelt als je ons vertelt dat je zo moest zeuren om de hulp 
van de verpleger"........"Klopt dat?"

Wat zich in of aan het lichaam van de hoofdpersoon, voor de therapeut 
waarneembaar, manifesteert op het gebied van veranderingen in de blik, 
de gelaatsuitdrukking, stembuiging, maar ook houdingsveranderingen, 
enz. kan worden gebruikt om de emotie die nog onbewust is voor de 
cliënt en waar hij of zij nog geen naam voor heeft, duidelijk te krijgen. 
De therapeut benoemt daartoe het door hem vooronderstelde gevoel 
plus de context om het daardoor bewust te maken en ter beschikking te 
krijgen voor zijn pilot.

De wanhoop van toen?

Nee, de wanhoop 'hier en nu', bij de herinnering aan 'toen en daar'. De 
getuige spreekt altijd in en over het nu. 
 Trouwens, de therapeut moet heel goed geschoold, heel sensitief en 
ervaren zijn om de getuige goed te kunnen gebruiken zoals elders in dit 
nummer Lisa Vos zo mooi beschrijft.
 Dat is ook een van de redenen waarom beginnende Pesso-psycho-the-
rapeuten er moeite mee hebben. Zij moeten heel sensitief zijn, geweldig 
goed kunnen opletten en tegelijkertijd niet al te veel met de techniek ge-
occupeerd zijn om echt de "micro-tracking", (het minutieus waarnemen 
en benoemen van verschuivingen in de expressie) die Al de laatste jaren 
tot een aparte (maar zeer moeilijke) werkwijze heeft verheven, uit te 
kunnen voeren. 
 Die nuanceverschillen in de stem of de subtiele houdingsveranderin-
gen, het gaat altijd over een verschuiving in de reeds aanwezige expressie 
aan of in het lichaam. Elke verandering moet opgemerkt worden en 
daarom is het zo moeilijk.
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De getuige is een verlengstuk van de therapeut en geen "fragment figu-
re". Trouwens, "deelfiguur" lijkt me een bruikbare vertaling van dit be-
grip. De getuige is de enige figuur die aan de therapeut is gekoppeld.
 In het begin bij het neerzetten van de 'true scene' praat laatstgenoemde 
ook vanuit zijn functie.
 Later in de werktijd als de hoofdpersoon gewend is aan dit soort inter-
venties kan hij een groepslid in de rol van een getuige vragen en vervol-
gens legt de therapeut zijn woorden in de mond van die rolfiguur en zegt 
dan b.v.: "De getuige zou kunnen zeggen: "Ik hoor hoe schuldig je je 
voelt als je je realiseert dat je zelf ook een aandeel in je ongeluk hebt ge-
had".
 De therapeut verifieert dan: "Klopt dat?" Als die vooronderstelling 
raak is dan zie je meteen het gelaat van de hoofdpersoon oplichten van 
herkenning van dat gevoel; het lag als het ware al lang klaar, maar had 
nog geen naam. Prachtige momenten zijn dat!

Dus als ik de elementen van de getuigentechniek nog even opsom: 
Waarnemen, ruimte scheppen voor  de omvang, de juiste context ver-
woorden, de vooronderstelde emotie benoemen en het geheel verifiëren.
 "Naming starts functioning", hoor ik Al nog vaak in mijn hoofd zeg-
gen. Als het een naam heeft en Gods zegen, zoals in het scheppingsver-
haal, kan het 'voort'....; net als bij een pasgeborene, het krijgen van zijn 
naam is een allereerste formele bevestiging van zijn of haar bestaan op 
deze wereld.
 Ook: "Getting a Place in The Loving Gaze of the Mother", klinkt door 
in mijn oor, wanneer Al praat over "becoming". Weer de moeder met 
haar liefdevolle blik. Zo heeft de mens dat geprojecteerd in de goden en 
gemaakt tot Gods alziende en alwetende vermogen om ieders emotione-
le waarheid te zien en te accepteren, als je wil. Ik ben niet gelovig, maar 
ik denk wel dat er meer is tussen hemel en aarde.....

In hoeverre verschilt dat dan van advanced accurate empathy vol-
gens Rogers?                 

Het gebruik van de getuige vereist vooral accurate waarneming van de 
kant van de therapeut. Dit gaat, zoals ik al zei, met alertheid, zorg en 
ontvankelijkheid voor alle delen van de ziel die geboren willen worden, 
nu het mag en kan. Maar het wordt direct en alleen van het lichaam afge-
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lezen. De ziel is de bron en het lichaam is het scherm waarop al die ver-
schuivingen geprojecteerd worden. De therapeut is de enige die daar tij-
dens de sessie met de cliënt mee werkt en dan nog alleen maar als een 
"voorlopige werknemer"; later kan een medegroepslid, gekozen door de 
hoofdpersoon, de getuigenrol vertolken. Maar steeds met de woorden 
van de therapeut en door hem voorgezegd.

Maar is dat bij Rogers anders? Daar is het ook de therapeut die 
opmerkt wat nog niet bewust is bij de cliënt?

Ik ken de Rogeriaanse werkwijze niet uit eigen ervaring. Ik geloof dat 
daarin de nadruk ligt op het verschil tussen het descriptieve en het empa-
thische 'teruggeven' aan de cliënt. Dat laatste is zoveel meer dan alleen 
maar spiegelen van zijn woorden. De toepassing van de getuige werkt 
natuurlijk ook met deze empathische grondhouding evenals het omhul-
len van de cliënt met een 'open mind' en de oplettende, ontvankelijke en 
accepterende aandacht van de therapeut. Binnen de Pesso-psychothera-
pie kennen we dat als de "Possibility Sphere". Deze kan ook alleen maar 
gemaakt worden met de daarvoor noodzakelijke grondhouding, waarin 
Lisa Vos een aantal kwaliteiten van de Pesso-psychotherapeut onder-
scheidt. 
 Maar het gaat bij Rogers en Pesso natuurlijk over dezelfde grondhou-
ding van compassie en acceptatie.
 Bij het Pesso getuigenbegrip zijn het de vooronderstellingen die de 
therapeut heeft aan de hand van wat hij op het lichaam ziet gebeuren, 
terwijl de hoofdpersoon vertelt. Het gaat er dan om hem te helpen van 
binnenuit de emoties te herkennen waarvan de therapeut de voortekens 
op of  aan zijn lichaam denkt  te zien of  in zijn stem denkt  te horen. 

De therapeut kan dat op een bepaalde manier zelf teruggeven of later, 
laten teruggeven zodat de hoofdpersoon de gelegenheid krijgt zich be-
wust te worden van die emoties waar hij nog geen naam voor heeft. Hij 
vertelt bijvoorbeeld over zijn auto-ongeluk met een lichamelijke expressie 
die een onderliggende emotie doet vermoeden. Hij is zich niet bewust 
dat de herinnering aan die gebeurtenis, hem op dit moment nog zo heftig 
aangrijpt.
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Is het benoemen van het affect niet altijd ook een interpretatie?

Ik begrijp niet wat je bedoelt met interpretatie in dit verband.

De veronderstelling, dat die benoeming van de emotie precies 
hoort bij die lichamelijke expressie.      

Nee, interpretatie vind ik niet het juiste woord. Het is meer het herken-
nen van het gekoppeld zijn van de emotie aan die lichamelijke expressie. 
Of  is de volgorde andersom? 
 Het werkt verhelderend en bevrijdend dat dat betreffende zieledeel uit 
het verdomhoekje wordt gehaald en mag meedoen aan de 'uitvoering van 
het concert van het zelf'.

Een interpretatie in psychoanalytische zin 'om inzicht te geven' hoort 
volgens mij al helemaal niet door een Pesso-psychotherapeut te worden 
gegeven. Interpretatie in de zin van betekenis en inzicht ontdek je samen 
met de hoofdpersoon, door wat te voorschijn komt uit de, met name, 
lichamelijke interactie met een rolfiguur. 

"The insight is in the action", door het te doen ontdek je de betekenis. 
Pesso-psychotherapie is een 'detective spel'. Dat leer ik aan mijn cliënten 
en vooral ook aan de mensen die ik superviseer, want zij zijn als 'gewone' 
gesprekstherapeuten gewend aan interpreteren en duiden. En veel meer 
dan goed voor de cliënt is volgens mij. Brrrrr....
Maar dat is een ander verhaal.

Het benoemen van het affect komt niet overeen met het zeggen 
wat je letterlijk ziet op of aan het lichaam. Zoals bijvoorbeeld: "Ik 
zie hoe je ogen verstrakken of je mond ineens samenknijpt, zou-
den wij  daaruit kunnen veronderstellen dat het misschien iets van 
schrik is?"

Ja, wellicht zou dat kunnen, maar dat zou al snel aanleiding geven dat de 
hoofdpersoon zich door de therapeut betrapt voelt in plaats van accepte-
rend gezien en gehoord. En dat gevaar zit er toch al in. Want het van 
buiten door de therapeut waargenomene is op dat moment nog niet be-
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kend voor de hoofdpersoon. Vandaar dat de therapeut eerst aansluiting 
zoekt bij de lichaamssignalen die de hoofdpersoon zelf al gemerkt kan 
hebben, zoals bijzonderheden in zijn stem en bijvoorbeeld een misselijk 
gevoel in zijn maag of  een neiging om te slaan of  te trappen, enz. 
 En pas bij eventueel stokken van dat zelfonderzoek, vraagt de thera-
peut om toestemming van de hoofdpersoon om te zeggen wat hij dacht  
te hebben gezien of gehoord. Hij kan dan bijvoorbeeld zeggen: "Ik dacht 
je te zien knipperen met je ogen";......... "Ik ben dus eigenlijk in de rol van 
een soort getuige gekomen. Als ik die getuige nu even zelf speel, zou die 
zien hoe geschrokken je je voelt nu je vertelt van de klap van die twee 
auto's tegen elkaar"; en vlak daarna: "Klopt dat?"

Dus zodra het een getuigenzinnetje is geworden, wordt het lichaamssig-
naal zelf er niet bij genoemd maar de therapeut heeft wel op basis daar-
van zijn vooronderstelling over de onderliggende emotie gevormd en 
benoemt die vervolgens: ".....hoe geschrokken je je voelt...."; en de con-
text: "als je vertelt over......."

Als je de andere kant uit redeneert, waar  leg je de grens tussen een 
getuigeninterventie en een interpretatie? Bijvoorbeeld, iemand zet 
in de true scene verschillende stemmen neer. Zou de getuige kun-
nen zeggen dat hij  ziet hoezeer de persoon worstelt met deze 
stemmen?

Dat is een slimme vraag. Om met je voorbeeld te beginnen. Ja, strikt ge-
nomen zou dat kunnen. 
 Want het gaat over het nu, en de therapeut neemt die worsteling waar 
op basis van de veranderende expressie, en zou zijn veronderstelde emo-
tie door een getuige kunnen laten benoemen.
 Maar zo'n toepassing van de getuige is ongebruikelijk want het is geen 
affect naar aanleiding van iets waar de hoofdpersoon bezig is over te 
verhalen en waarbij hij onbewust ook iets vertelt met zijn lichaamstaal.
 Bij een worsteling met verschillende en vaak tegenstrijdige stemmen 
ligt het veel meer voor de hand dat bij iedere uitgesproken tekst van een 
gepolariseerde rolfiguur afzonderlijk gevraagd wordt naar wat zich in het 
lichaam meldt. De therapeut vraagt dan bijvoorbeeld: "Wat merk je in je 
lichaam als je de stem, die je gewend bent 'binnendoor' te horen, nu als 
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tekst hoort van buiten af?" Daarna gaat het verder met de lichamelijke 
reacties, interacties enz. op de gebruikelijke manier.

Terug naar de getuige. Wat zie je dan aan misverstand rond het 
gebruik van de getuige?

Samenvattend: De getuige kijkt alleen maar naar wat zich op of aan het 
lichaam voordoet aan expressieverschuivingen zonder dat de hoofdper-
soon die zelf gemerkt heeft en daarover dus iets zou kunnen melden. 
Terwijl er wél een emotie onder zit over wat hij zich herinnert en die zich 
op dat moment roert en zichtbaar wordt op het projectiescherm, dat 
"Lijf" of   "Lichaam" heet.

Ik zie en hoor veel wat ik inderdaad "slordig gebruik van de getuige" 
noem. Dan lijkt het wel of de getuige een helderziende is; en dat grenst 
aan magisch denken. Dat is echt linke soep! 
 Hier moet goed worden onderscheiden of de emotie nog verborgen 
ligt onder het projectiescherm of dat de hoofdpersoon op dat moment al 
bewust over die emotie beschikt. Als hij wel voelt wat hem beroert en die 
emotie ook meldt, hebben we te maken met een totaal andere situatie.
 Bijvoorbeeld als de hoofdpersoon zegt: "Ik heb toch zo'n gesodemieter 
met mijn vader, het is een heel gedoe. Die ene keer dat ik in de discussie 
dreig te winnen, begint hij te schreeuwen en dat maakt me razend". De 
hoofdpersoon slaat daarbij op zijn been en kijkt woest in 't rond.
 Dat gaat over een bewuste emotie van de hoofdpersoon. En dan ont-
staat het misverstand dat aanleiding geeft tot "zogenaamde" getuigentek-
sten, die vervolgens tot hele rare, bijna almachtige rolfiguren kunnen lei-
den. 

Iemand die de getuige slordig gebruikt zou dan bijvoorbeeld zeggen "Als 
er een getuige was, dan zou die zien hoe kwaad je je maakt over dat ge-
sodemieter met je vader". Dat is geen getuigentekst volgens Pesso.
In zulke gevallen is echt een hele andere figuur nodig. Voor de hand lig-
gend is een empathische figuur, zoals de Rogeriaanse therapeut die eigen-
lijk steeds zelf "speelt". Iemand, die begrijpt wat voor spanningen er be-
staan met die vader en die beseft hoezeer het gedonder wat er al zo lang 
tussen hem en zijn vader aan de gang is, zijn leven van nu nog beïn-
vloedt.
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Sommige mensen die de vreselijkste dingen vertellen, gaan daar veel te 
snel aan voorbij. De Pesso-psychotherapeut geeft dan even wat Pesso-
les: "In de Pesso-psychotherapie hebben we daar een aparte figuur voor 
die even stilstaat met jou samen, bij de ernst van wat je vertelt. Zoals een 
goeie vriend dat zou kunnen doen. Zo iemand kun je kiezen en in een 
positieve rol vragen. "Lijkt je dat wat? En zo ja, wat zou je willen horen 
dat deze rol-figuur zegt over wat je net beschreef?" en "Hoe zou je zo 
iemand willen noemen? Bijvoorbeeld: Iemand die.........?"
 Het beste kun je dan de hoofdpersoon zelf  laten bedenken wat hij van 
zo iemand zou willen horen en hoe die zou moeten heten.

Als hij dat niet zelf kan, kan de therapeut vragen: "Zal ik een suggestie 
doen?" 
 Op het "ja"-woord kan hij dan bijvoorbeeld vragen: "Kan deze in 
woord en gebaar teruggeven hoe zwaar het voor je is om nu nog steeds 
zo te worstelen met je vader?"; en de therapeut vraagt kort daarop: 
"Klopt dat?"
 Als het antwoord "nee" is, zegt hij: "Maak er dan je eigen woorden van, 
dit waren de mijne". 
De hoofdpersoon bedenkt, bij voorkeur zelf, de juiste woorden, niet de therapeut. 

Dat legt het werk weer  helemaal terug naar de ineractionele "are-
na" met de rolfiguren.

Ja precies. En wat de rollen betreft: dit is, zoals gezegd, ook één van de 
fundamentele verschillen met het gebruik van de getuige. Maar het wer-
ken met positieve figuren van allerlei aard en orde heeft niets van doen 
met het bewust maken van wat voor die tijd volkomen onbewust was, en 
gaat dan ook op een heel andere manier. Een bijkomend voordeel is dat 
het ook veel gemakkelijker is dan werken met de getuige. De hoofdper-
soon vertelt het net allemaal zelf, waaruit blijkt dat hij zich de emoties 
wel degelijk allemaal bewust is maar dat het mogelijk toch niet echt tot 
hem doordringt, om ze Ik-eigen te kunnen laten worden.
 Vandaar zo'n aparte rolfiguur om het vertelde te onderstrepen, van een 
ruitertje te voorzien, zoals op een kaart in de kaartenbak vroeger. 
Soms verdenk ik Pesso-psychotherapeuten ook wel eens van een bepaal-
de luiheid. Ze zeggen het gewoon liever zelf even, in plaats van al die 
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voorbereidende stappen met de hoofdpersoon te doen. Maar gevaarlijker 
dan luiheid is dat het mij teveel riekt naar wat ik noem: "Therapeutenal-
macht"!

Dat zijn dus heel andere rollen dan we gewend zijn en vaak met de 
getuige worden verward volgens jou?"

Ja, ik vind van wel.
Zo iemand noem ik een figuur: "Die weet heeft van jouw leven" of "die 
begrijpt hoe vaak..." of "die waarde toekent aan....." of "die beseft hoe 
ernstig de dingen van vroeger waren". Zoals bijvoorbeeld een jeugd-
vriendin dat kan weten omdat ze vroeger vaak over huis kwam.
 Of: "Iemand die compassie voelt voor het kind van toen..." (dat kan 
soms de voorloper zijn van iemand die opkomt voor de rechten van het 
kind).
 Altijd ook weer een dimensie erbij noemen, de omvang van de emotie: 
"Hoe warm het was en hoe ver......." Dat is de titel van een verhaal van 
Nicolaas Beets, alias Hildebrand, in de Camera Obscura, honderd jaar 
voor mijn geboorte geschreven.

Kortom de hoofdpersoon wordt erkend in wat hij verhaalt. Dit kan bij-
voorbeeld ook zijn naar aanleiding van een succes dat hij heeft geboekt, 
en waarover hij zegt dat hij dat best goed van zichzelf vindt. Hij kan ie-
mand in een rol vragen die daar iets positiefs over zegt bijvoorbeeld een 
erkennende figuur die daarover iets kan zeggen in de woorden van de 
hoofdpersoon zoals: "Ik besef hoeveel het voor je betekent om zo dui-
delijk 'nee' te zeggen voor het eerst". Of: "Ik hoor hoe trots je op jezelf 
bent dat je een nieuwe start hebt gemaakt!" 
 De therapeut vraagt daarop: "Klopt dat?" Als zoiets aanslaat kan de 
therapeut nog vragen: "Van wie zou je dat graag willen horen: iemand 
van nu, van toen of een fantasie-iemand?" Zo kan de rolfiguur worden 
ingevuld en van passende tekst voorzien totdat het precies klopt met wat 
de hoofdpersoon fijn vindt om te horen.

Zulke rollen en natuurlijk ook de getuige zijn vaak voorlopers van een 
Ideaal Figuur. 
 Later in de werktijd kan die in een rol worden gevraagd, terwijl de ge-
tuige gewoon in zijn rol blijft voortbestaan om eventueel nieuwe door de 
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therapeut veronderstelde, via lichaamssignalen opgepikte emoties, te hel-
pen bewust worden. 
 Door de hele werktijd heen kan de getuige zo zijn werk blijven doen 
op aanwijzing van de therapeut. Die zegt dan bijvoorbeeld, na eerst ge-
vraagd te hebben naar wat zich meldt in het lichaam van de hoofdper-
soon en waar (inclusief  wat hij in zijn eigen stemgeluid hoort):
 "Die getuige daar, kan misschien zeggen: "Ik hoor hoeveel plezier het 
je doet om die dingen luid en duidelijk te roepen tegen de negatieve kan-
ten van je vader";....... "Klopt dat?"

Deze getuige noem ik een 'oor'getuige, geen ooggetuige zoals meestal 
bedoeld door Al Pesso. 
 Dus de therapeut legt de nieuwe rolfiguur de woorden in de mond en 
laat de hoofdpersoon antwoorden of  het klopt of  niet.

Je noemt de getuige een uitbreiding van de therapeut. De getuige 
zelf bezit geen sensitiviteit of empathie. De therapeut kan het dan 
toch net zo goed zelf zeggen. Wat is de meerwaarde van de getui-
ge?

Hij is ontvangend, validerend en emotiebenoemend bezig als verlengstuk 
van de therapeut. Ik zeg liever verlengstuk.
 De rolfiguur moet proberen daarvan wat te spelen. Veel acteren hoeft 
daar niet aan te pas te komen, want het zijn toch vooral de projecties van 
de hoofdpersoon in alle rolvertolkers, wie ze ook mogen voorstellen, uit 
het leven of  in de fantasie van de cliënt, die het 'm doen.

Maar ik vroeg ook of de therapeut dat getuigenwerk niet zelf kan 
doen in plaats van een aparte rolfiguur, dat maakt het zo omslach-
tig.

Die vraag wordt vaker gesteld. Ik had het al over luiheid en almachtsge-
drag van de therapeut.
 Al Pesso zegt en schrijft daarover dat er voor hem twee redenen zijn 
om de getuige als aparte rolfiguur in te zetten. 
 Ten eerste is het zijn ervaring dat boodschappen van een rolfiguur ge-
makkelijker door de hoofdpersoon kunnen worden gehoord omdat de 
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rolfiguur ten opzichte van hem niet in een hiërarchische positie staat, in 
vergelijking met de therapeut. Ondanks alle moeite die we doen om be-
scheiden te blijven, wordt hij toch als een gezaghebbend persoon be-
leefd. Cliënten ervaren een rolfiguur gauwer als een maatje of als een 
goede kameraad.

Dat klinkt wellicht onwaarschijnlijk, want een autoriteit lijkt het meest te 
kunnen doordringen.
 Maar in onderwijskringen, waar ik uit afkomstig ben, is de ervaring dat 
kinderen de toneelstukjes gespeeld door hun eigen klasgenoten veel leu-
ker vinden dan wanneer de leerkrachten die rollen spelen. Daardoor ko-
men ook de boodschappen veel gemakkelijker binnen. Mooi, hè?

Ten tweede werkt het bevorderend als de hoofdpersoon alle rolfiguren 
op het toneel voor zich geordend ziet zodat het hem ruimte en overzicht 
geeft. Alle geïnternaliseerde boodschappen uit opvoeding en ervaring 
zijn in de rollen naar buiten gebracht. En dat geldt natuurlijk ook voor de 
getuigenbewustwordingen. Zo kan het innerlijke krachtenveld beter be-
schouwd en later interactioneel ervaren worden, in plaats van dat het al-
lemaal van binnen opgesloten blijft en zo moet worden verwerkt. 
In Pesso-psychotherapie wordt het bewerkt.

Volgens mij heeft het ook veel te maken met goed beleid. Zodat de in-
teracties zich afspelen tussen de hoofdpersoon en de rolfiguren. Hiermee 
voorkom je dat interacties blijven kleven tussen de hoofdpersoon en de 
Pesso-psychotherapeut, zoals helaas maar al te vaak gebeurt. Het laten 
opbouwen van de "interactionele arena" tussen de rolfiguren en de 
hoofdpersoon, is één van de belangrijkste taken van de therapeut. Hij 
dient zich zo veel mogelijk buiten die arena te houden, en alleen te fun-
geren als dirigent van het orkest.

Maar dat is een verhaal op zich, dat aandacht verdient en raakvlakken 
heeft met overdracht en tegenoverdracht, natuurlijk. 

En een vierde reden, meer wishful thinking denk ik, is dat het ook de 
wederzijdse overdrachten "verdunt". Dat zal wel enigszins zo werken, 
maar ik vermoed dat de overdrachtskrachten altijd blijven doorwerken 
ondergronds, tijdens de psychotherapie en zelfs ook nog een hele tijd 
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nadat deze vakkundig is afgerond. Maar het grote voordeel van een rolfi-
guur is dat deze éénduidig aanwezig is. 
 Zeker als hij gepolariseerd is (d.w.z. de positieve of de negatieve kanten 
van iemand speelt). 

Wanneer de therapeut rollen speelt raakt door de altijd aanwezige over-
drachtsgevoelens van de cliënt zijn persoon al snel gemengd met zo'n rol. 
Andersom kunnen de getuigenwaarnemingen en -zinnetjes van de thera-
peut besmet raken met zijn tegenoverdrachtsgevoelens. Ik had het al eer-
der over het gevaar van projecties afkomstig van de therapeut bij het 
toepassen van de getuige.
 Je kunt je daar als psychotherapeut niet genoeg bewust van zijn, vind 
ik.

Zou dat 'beter gehoord' kunnen worden nog kunnen verschillen 
per cliënt? Ik heb soms de indruk dat sommige cliënten juist de 
realiteit en autoriteit van de therapeut nodig hebben om iets bin-
nen te kunnen laten. Dat ze nog niet zo veel  met rolfiguren kun-
nen, maar het juist van wat de therapeut zegt, moeten hebben.

In die fase is het verstandig dat de therapeut wacht met het voorstel om 
een levend iemand te kiezen als getuige, maar in plaats daarvan met zijn 
handen te werken. Ik noem dat een "handpop" zoals die van een pop-
penspeler. Met zijn hand in de lucht en met zijn eigen stem zou de thera-
peut dan bijvoorbeeld kunnen zeggen: "Als er hier nu een getuige was 
dan zou die zien hoe geschokt je je voelt nu je ons vertelt dat er ook nog 
een kind in je auto zat";....... "Klopt dat?" 
 Nogmaals, soms herkennen mensen het meteen, soms is het ernaast, is 
het verkeerd waargenomen of verkeerd benoemd door de therapeut. 
Dus altijd weer dat: "Klopt dat?"

"Nou nee", zegt de hoofdpersoon, "geschokt is het niet, maar ik ben ei-
genlijk verslagen door schuldgevoel". Dan zegt de handpop: "Ik zie hoe 
verslagen je bent door schuldgevoel als je ons nu vertelt dat er ook nog 
een kind in je auto zat".; en even later:  "Klopt dat beter?"
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Zou het kunnen zijn dat er  cliënten zijn, vooral  die met een vroege 
persoonlijkheidsproblematiek, die ook niet met een handpop kun-
nen werken?               

Ik heb onvoldoende ervaring met cliënten met zulke vroege stoornissen. 
Maar ik vertrouw jullie waarnemingen en zou me kunnen voorstellen dat 
de therapeut zo lang als nodig, zelf zijn getuigenzinnetjes maakt in de 
"Ik"-vorm.
 Wel, nu met een begeleidende tekst erbij zoals bijvoorbeeld: "Vanuit 
mijn positie denk ik iets in je stem te horen dat kan wijzen op een gevoel 
van wanhoop achter je woorden, klopt dat?" Dus in dit geval met "in je 
stem" erbij; en dat "achter je woorden" ook. Dat maakt het allemaal wat 
minder abstract voor zulke cliënten. Voor hun wordt ook het pure li-
chaamswerk van nóg groter belang dan bij andere mensen. Het geeft ze 
de noodzakelijke houvast omdat het zo lijfelijk is.
 Die cliënten kunnen zodoende ook, op geleide van hun angstniveau 
goed experimenteren met afstand en nabijheid van het lichaam van de 
rol-figuren met wie ze in interactie zijn.

In het geval dat de therapeut in de "Ik"-vorm spreekt is het extra nodig 
om aandacht te vragen voor het volgende:
 Er zit in elke getuigeninterventie een gevaar van projectie van onbe-
wuste inhouden van de therapeut, vandaar altijd dat achteraf verifiëren. 
Let goed op de reacties van de hoofdpersoon. Wordt hij geraakt, blijft hij 
onbewogen of gebeurt er iets in zijn lichaam en waar? Vraag daar naar, 
zo nodig.
 En als de getuigentekst niet raak blijkt te zijn, niet aandringen maar het 
gewoon laten. Het ligt dan blijkbaar niet klaar zodat het niet kan worden 
herkend.

De therapeut moet de techniek gewoon goed hanteren. Er is niet 
iets van: hier past een getuige niet.

Ja dat vind ik ook. Het blijft een kwestie van oefenen van deze moeilijke 
psychotherapiemethode op weg naar vakmanschap. Wat betreft het 
tweede: Ik zie eigenlijk geen echte contra-indicaties voor het werken met 
de getuige.
Maar: "Misbruik wordt gestraft". Grapje! 
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 Maar toch ook met een grond van waarheid, zoals bij de meeste grap-
jes tussendoor. Want het bovenbeschreven slordige gebruik leidt, volgens 
mij, tot magisch denken en 'almachtstherapie'. Als de getuige van alles 
meent te kunnen zien van het 'toen en daar' en uit het huidige leven van 
de hoofdpersoon, buiten het therapiegebeuren voor zijn neus, moet hij 
wel een helderziende zijn! 
En dan is het magie.

Dat "gewoon goed hanteren" zit hem onder andere in de opbouw van de 
stappen die ik al een paar keer noemde. Die stappen dienen volgens mij 
eerst te worden genomen en dan rolt eventueel de behoefte aan een ge-
tuige er vanzelf uit. Het is net zo als met de 'true scene' en de 'historical 
scene', waar supervisanten ook vaak vragen over hebben van: "Hoe krijg 
ik nu de historical scene te pakken en op het toneel?"
 Eerst de true scene met rolfiguren, waaronder natuurlijk ook de getui-
ge, neerzetten; dan rolt de historical scene er zó uit, is mijn devies.

Elke afzonderlijke werktijd staat model voor de andere groepsleden. Ie-
dereen begrijpt zo na een tijdje de opbouw van de arena met de symboli-
sche figuren. De hoofdpersoon en de andere groepsleden zien en leren 
zo, hoe dat stappenplan wordt uitgevoerd.
 De kunst is om de scenes zo op te bouwen dat de cliënt er steeds meer 
aan gewend raakt dat hij en zijn rolfiguren de therapeutische arena vor-
men en niet hij zelf en de therapeut. Het zit hem vooral in de graad van 
bekwaamheid van de Pesso-psychotherapeut en zijn flexibiliteit om met 
verschillende soorten van cliënten de methode een beetje of soms dras-
tisch aan te passen.
En niet de cliënt in ons zo prachtig bedachte therapiekorset te persen.

De Pesso-psychotherapeut als leider van een Jazzband, die ervoor zorgt 
dat iedere instrumentalist of vocalist natuurlijk, steeds opnieuw  als solist 
met zijn improvisatie aan de beurt komt en zijn of haar talenten verder 
kan ontplooien, terwijl de anderen op dat moment begeleidend meespe-
len. Dat vind ik een mooi beeld.
 Duke Ellington is daarvan mijn grote voorbeeld. Ik heb hem een paar 
keer zien optreden met zijn orkest, dat onder andere om die eigenschap 
van Ellington jaren achtereen vrijwel niet van samenstelling veranderde. 
Zó voelden die musici zich door hem gevoed en in hun uniciteit geres-
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pecteerd, terwijl zij tegelijkertijd ruimte kregen om te groeien, in alle op-
zichten.

Dit eerste deel van ons gesprek kan hier goed worden afgerond. 
De volgende keer gaan we verder met onder andere de ontstaans-
geschiedenis van de getuige en andere nieuwe ideeën, die je hebt.

Dat lijkt me goed. Die ontstaansgeschiedenis maakt het geheel doorzich-
tiger en is ook leuk om te horen. Daarna kan ik ook wat vertellen over 
mijn idee om, wegens het feit dat de getuige zintuiglijk waarneemt, ook 
mogelijkheden voor andere typen van getuigen te onderzoeken. Niet al-
leen de ooggetuige, zoals we die van Al hebben geleerd maar ook de 
'oor'-getuige, de 'neus'- of 'reuk'-getuige, een eventuele 'tast'-getuige en 
tot slot de getuige van waarnemingen met ons "zesde zintuig".

Tot slot wil ik Annet van Dijk en Wim-Jan Trügg bedanken voor ons levendige en 
inspirerende gesprek en het bewerken van het typsel van de audioband. Behalve hen 
ook vijf anderen: Peter Bast, Monique Cuppen en Louis Sommeling, maar last but 
not least, Lisa Vos, Domi van der Werf en Corry de Wilde voor het kritisch lezen 
en helpen met verbeteren en verfraaien van de vroegere versies van het verslag van dit 
gesprek.
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Het geminachte lichaam
Carla van Lichtenburcht en Lisette 
Thooft (2000).
Ambo, Amsterdam 166 pag.,
ƒ 42,50.

H E N N Y   V E R B O O M

Mensen die in hun jeugd seksu-
eel zijn mishandeld gaan hun 
lichaam ontkennen, verwaarlo-
zen, haten, mishandelen, mis-
bruiken, minachten. Incest is 
een erg intiem, met schaamte en 
schuld beladen onderwerp 
waarover moeilijk te praten is. 
Zelfs in een therapie kan ieder 
woord over lichaamsbeleving, 
seksualiteit en seksuele relaties 
jarenlang vermeden worden. 
Aan de kant van de hulpverlener 
is er soms ook angst en schaam-
te. Onderwerpen als lichaam en 
seksualiteit kunnen bedreigend 
dichtbij komen als waarden en 
normen van de hulpverlener in 
het geding komen.
 Seksueel getraumatiseerden 
met problemen van lichaams- en 
seksualiteitsbeleving willen ge-
holpen worden; hulpverleners 
willen goede therapie- en hulp-
verleningsvormen kunnen aan-
bieden. Daarom werd in sep-
tember 2000 door de Rutgers-
stichting een congres georgani-
seerd onder de titel 'Het gemin-
achte lichaam'. Tijdens dit con-

gres werd het boek met dezelfde 
titel gepresenteerd.
 Het boek valt duidelijk uit-
een in twee delen: in het eerste 
en omvangrijkste deel komen de 
ervaringsverhalen aan bod, in 
het tweede deel komen thera-
peuten aan het woord.
 De schrijvers hebben met 
twaalf  vrouwen en drie mannen, 
allen incestslachtoffers, diepte-
interviews gemaakt. Het zijn 
schokkende en aangrijpende 
verhalen. Alle geïnterviewden 
vertellen openhartig over hun 
angsten, overlevingsstrategieën 
en onveiligheid, over de verwar-
ring en het verraad van het li-
chaam dat reageerde op onge-
wilde stimulatie of  het prettige 
van de verkregen aandacht en 
over de moeite om 'in een li-
chaam te wonen' dat je wilt ont-
kennen, haten of  kapot maken. 
De slachtoffers vertellen ook 
over het gezin waarin zij op-
groeiden, en de reacties van het 
gezin en hun omgeving wanneer 
de incest naar buiten werd ge-
bracht. Ingegaan wordt op hoe 
zij in het heden om gaan met de 
gevolgen van het misbruik, de 
herbelevingen, het aangaan van 
intimiteit, het hebben van rela-
ties, hoe zij hun leven proberen 
vorm te geven. Tenslotte be-
schrijven zij hun zoektocht naar 
passende hulp en de beleving 
daarvan. Van alles passeert de 
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revue, zowel qua setting als qua 
vorm: ambulant, opname,  lot-
genotencontact, (non)verbale 
therapievormen, alternatief  of  
traditioneel. Van sommige min-
der bekende of  zelfs onbekende 
alternatieve therapievormen is 
een verklarende beschrijving 
opgenomen aan het eind van het 
boek.
 In het tweede deel komen 
zes therapeuten, vijf  vrouwen 
en een man, aan het woord die 
ieder op zich op heldere wijze 
hun licht laten schijnen op ver-
schillende behandelmethodes. 
Achtereenvolgens komen een 
lichaamsgerichte-, een psycho-
motore-, een creatieve-, een 
hypno- en een gezinstherapeut 
aan het woord die in algemene 
termen hun ideeën,  opvattingen 
en aanbevelingen weergeven. De 
enige mannenhulpverlener die 
aan het woord komt etaleert 
mannen als 'korte 
termijnvoelers'.'Ze hebben wel 
gevoelens maar uiten die geheel 
anders dan vrouwen. Daarom 
vereist werken met mannen een 
andere specifieke benadering. 
Ga liever hout hakken en aan 
het eind van de dag op de blok-
ken zitten, en vraag dan niet 
"wat voel je?" maar vraag liever 
"wat zit er in je kop?" 
 Het boek leest gemakkelijk. 
Nogmaals: de verhalen zijn 
schokkend, maar ook: lees er 

een en je weet de rest. Opmer-
kelijk vind ik dat in dit boek bij 
bijna alle misbruikten naast sek-
sueel misbruik, in welke vorm 
dan ook, er tevens sprake is van 
éxtreemernstige affectieve en 
pedagogische verwaarlozing. Dat 
alleen al heeft ernstige gevolgen 
voor de psychologische, licha-
melijke en seksuele ontwikke-
ling.
 Jammer dat geen van de 
geïnterviewden iets beschrijft 
over ervaringen met Pesso-psy-
chothera-pie. Deze methode, 
waarin op een speelse manier 
met het lichaam gewerkt wordt, 
lijkt mij bij uitstek geschikt om 
op een veilige manier te experi-
menteren met containment-aan-
rakingen, met het ervaren van 
grenzen en het uiten van agres-
sie.
 Voor wie al jarenlang inten-
sief  bezig is met incesthulpver-
lening voegt het boek weinig 
nieuws toe. Het is nuttig om het 
in je boekenkast te hebben staan 
om het eventueel uit te lenen 
aan cliënten die denken dat ze 
de enige zijn en lotgenotencon-
tact niet aandurven. Hulpverle-
ners kunnen na het lezen van 
het boek meer begrijpen wat 
incest met mensen doet. Immers 
alle slachtoffers in het boek be-
nadrukken hoe belangrijk het 
voor hen was dat de therapeut 
verstand had van incest. In het 
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boek wordt ook melding ge-
maakt van een mijns inziens. 
zeer geschikt boekje dat door 
een van de geraadpleegde thera-
peuten mee is geschreven 
(Plooy, E, en  Wageningen A. 
Van, 'Mijn lijf  is me lief. Een 
verkenning van eigen seksuali-
teit, voor vrouwen die vroeger 
seksueel misbruikt zijn'), en dat 
ook niet op uw plank mag ont-
breken. Dit boek (voor met na-
me vrouwelijke slachtoffers) 
geeft informatie over de manier 
waarop kinderen hun lichame-
lijkheid en seksualiteit beleven, 
wat de gevolgen zijn wanneer er 
van hun onbevangenheid mis-
bruik wordt gemaakt en bevat 
tenslotte zeer bruikbare en prak-
tische tips voor zowel hulpver-
leners als cliënten om weer con-
tact met het lichaam/seksualiteit 
te leren maken.

Henny Verboom is seksuoloog NVVS en 
Pesso-psychotherapeut, werkzaam bij 
de Van Mesdagkliniek en in een parti-
culiere praktijk.


