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Redactioneel 
 
 
L I D W I N E  V A N  C A M P E N 
 
Het begon allemaal op de redactie, waar elk tijdschrift zijn oorsprong 
vindt. Louis Sommeling gaf de voorzet en opende de discussie met het 
thema heling en het belang van symbolisch werken juist in lichaamsge-
oriënteerde therapie. Wat betekent ‘symbolisch’ nu eigenlijk precies in 
relatie tot het lichaam. Hij stelde de redactie voor deze vragen voor te 
leggen aan opleiders en supervisoren. 
 Wij gingen in gesprek met Lowijs Perquin en Wim-Jan Trugg.  
Lidwine interviewde Lowijs, de gedachtewisseling met Lowijs mondde 
uit in een artikel. De zienswijze van Wim-Jan werd verwoord door Prij-
na van Duuren. De artikelen roepen vele nieuwe inspirerende vragen op.  
 De redactie was verder vol waardering voor het eindwerkstuk van El-
len de Beule. Haar werk demonstreert dat elke vorm van beschrijving de 
beginfase van wetenschappelijk onderzoek is, ook al voldoet het niet 
geheel aan alle methodologische eisen. Zij formuleert een mooie 
onderzoeksvraag, welke zij aan het eind van haar verslag uitdraagt als een 
uitnodiging.  
 Illustratief voor haar onderzoek zijn de tekeningen, die een cliënt van 
zijn structures maakte en toestemming gaf deze te publiceren. 
 
En daarmee staat de uitwerking en de verwerking van de antidote cen-
traal in dit nummer. In de antidote liggen de mogelijkheden besloten 
waar de therapeut symbolisch voor staat. Maar pas als deze in de wer-
kelijkheid weerklank vindt doordat de cliёnt er aan toe is zich ervoor te 
openen, is ze waardevol en is er sprake van heling. 
 Dit wordt specifiek toegelicht in het abstract van Lowijs voor het sym-
posium in Bergen. Al lezend ontroerde mij de eerste zin: ‘More than ever 
we need leaders, who are bright and emotionally intelligent’, hoe waar 
klinken deze woorden in deze tijd. Woorden die de symbolische positie 
weergeven van de therapeut, zij staan voor hoop, dit thema hoop lees ik 
ook terug in het interview met Al Pesso. 
 De column van Michiel van Hooff trof mij. Ontroering is een directe 
ervaring van lichaam en gevoel. Veel in dit nummer gaat over ontroering 
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en raakt esthetische ontroering. Zoals het in de artikelen beschreven 
wordt kan het een leidraad zijn. 
 Zoekend naar een betekenis kom ik uit bij Rothko, die spreekt over 
een voldragen ervaring. Een directe ervaring van lichaam, begrip en ge-
voel, die zijn schilderijen oproepen bij de toeschouwer. Hij noemt die 
ontroering zelf ‘een sacrale ervaring’. Al lezend en horend had ik een 
diepe ervaring. Mijn pilot zegt nu: ‘wat is dat?’ 
Als ik het cognitief wil verklaren verdwijnt mijn gevoel naar de achter-
grond. Voor mij betekent het bij de waarneming van deze ervaring -een 
voldragen ervaring- blijven. 
 Het kan en mag niet alleen maar kunst zijn. Het moet ook een taal zijn. 
De ervaring heeft pas betekenis als we deze onder woorden kunnen 
brengen, als we de taal vinden om haar uit te drukken. Zoals Arnoud van 
Buuren dat in zijn werk doet en alle nieuwe termen overzichtelijk behan-
delt. 
 Van het eerste artikel in dit nummer tot het laatste, van de vragen naar 
heling en symboliek, via ontroering, tot de volle ervaring en esthetische 
ontroering, alle geven in taal iets weer van die vele aspecten en zij 
brengen mij tot deze overpeinzingen. 
 
Als slot wil ik eindigen met de woorden van de cliënt/tekenaar die de 
thema’s van zijn structures in dit nummer heeft weer gegeven: 
‘Ik kon het pas op papier zetten als het van binnen uit kwam, de teke-
ningetjes kwamen vanzelf als het klopte met wat ik van binnen ervoer.’ 
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Transcripts of conversations 
with Al Pesso: Part 2 

 
 
A L  P E S S O / S E R G E  P R E N G E L  
 
Serge Prengel: This is a follow up conversation with Al Pesso. Hi Al. 
Al Pesso: Hi Serge. 
 
SP: So what actually happens during a group session, what’s the process? 
AP: Okay. We start the group off with just a check-in. If it’s a new group 
they’ll say their name and what they do and their goals. And very often 
they get moved for some reason as they talk, and then I might then 
highlight some of the elements that we might attend to, lined up with 
what they just said. After that I tell them about the procedure etc and the 
format. And then we ask people: ‘Who would like to begin?’, and we 
make it clear that while the person is working, that it is their 
responsibility to bring the work to a good end. Then we have a timer a 
40 minute timer that goes off, which means: ‘You have ten more minutes 
to bring it to a good end.’ And that it’s their responsibility, so that we 
don’t just repeat the old stuff. And my responsibility is to be their 
resource and their helper to bring it to a good end. 
 
SP: So, you bring it to a good end is an important part of this. Should we talk about 
it now or just keep it in mind for later? 
AP: The good end means that we do reversals. That we make a new 
memory. That the whole feature here is not insight but new memory. 
Because we know we see the present through the lens of history, through 
memories. So we make a new memory and immediately people’s 
perception of the present shifts. It’s a startling neurological reality. 
 
SP: So, very, very important in this process is insight in itself, not only is not 
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necessarily good, but could be bad. The point is, creating a new experience from which 
a new memory can emerge. 
AP: Exactly, and experience is posited as if it had happened in the past. 
And that’s part of the ritual thing -- that we’re not in a present 
relationship; that we touch and present the new memory to that part of 
the brain that contains a body image and memory of that time. So we’re 
putting it into long term memory, I believe, and not into short term 
memory. And I think the ritual factor helps it do such a thing. I don’t 
know if neurologically that’s possible, but that is what we aim for. I also 
highlight then to the group that since people respond instantly to what 
they see and respond instantly to what they hear that the group should 
not speak or talk and respond during the person’s work. Because then 
the person will start relating to the group. But the group reacts 
immediately to the person who’s working, and they identify with it 
because it’s so real. And sometimes they’ll tear up and they’ll remember 
their own issues, but we don’t attend to it at that moment. 
 
SP: So clearly the focus is on the person working, and everything is around that. 
AP: That’s right. So we don’t attend to the group process during the 
procedure. Some times we do group process. So let’s say we finished the 
work and I’ll talk about finishing the work that we didn’t do before. 
Then I’ll say: ‘Now it’s the time for sharing.’ And in the sharing, they 
speak about their own personal experience without directing their 
commentary to the one who worked. So the person doesn’t feel or get 
interrupted from that quality they have from the end of their structure. 
They’re in that other state, and are absorbing it. And then, I make certain 
that people don’t make corrections or questions or criticisms of the work 
because that would really disturb the person that worked. But they have 
ample opportunity to say: ‘This is what happened to me. I saw so much 
what my family was like, just like his family or her family. And I 
remember the situation so vividly, I hadn’t thought about it in twenty 
years…’ Stuff like that comes up, and then they begin to know what they 
want to work on in their own work. But let’s talk about the end of the 
work, which we didn’t do in the earlier part. If it was in a group, some 
one or some two people would have enrolled as the ideal mother and the 
ideal father. And be placed at the client’s choice, in proximity to them, so 
that they can get a tactile memory and an auditory, memory and visual 
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memories. Because as the ideal parents talk, they might say: ‘If we had 
been your ideal parents..’ She (the ideal mother) would be directed to say: 
‘Your father and I would be happily married and I would never be 
distressed.’ And then the client would look up and see their faces. And I 
would direct that they would look at each other. So he would see a visual 
sense of unity instead of that gap that he saw between his real mother and 
father. And then what happens at that point is oxytocin starts to flow. 
They feel part of the whole ‘nesting’ thing. And they say: ‘Oh, my God, 
if they were together like this, I could lean back.’ I say: ‘Well why don’t 
you lean back then?’ They would feel that and they may close their eyes. 
They may say: ‘I could have been so peaceful.’ So I say: ‘Experience that 
peacefulness in your child image.’ And that’s an important thing, Serge, 
surprising. They feel it now and they say: ‘That feels great.’ And then the 
ideal parents would say: ‘If we had been your ideal parents, you would 
have felt this peaceful with us when you were five, six, seven, eight years old.’ 
And when they do, they (the clients) say: ‘:Oh my gosh, the difference 
between the two states …’ Just because you say the words, ‘back then’ 
and they go ‘back then’ in their psyche it gets planted somewhere else. 
And then they say: ‘The world looks bright. I can see flowers.’ And then 
the ideal parents would say: ‘If we had been your ideal parents, you could 
have seen flowers when you were a child.’ So we use their language to 
fulfill the dialogue as it goes. 
 
SP: So it’s really any…it’s really not just a concept. But you really live it and you 
stay with it and you go deeper with it. So there is that sense of really absorbing it as 
an experience.at that time. 
AP: And then it takes a certain understanding of timing from the 
therapist. They (clients) might close their eyes, they just sink into it. Or 
they might suddenly bounce up and say: ‘Oh, that was great!’ And I 
would say: ‘You got off the plane too abruptly. I think you jumped out 
with a parachute.’ They say: ‘I don’t really have enough time.’ I say: ‘Just 
finish it and see…let it have an organic, organismic end.’ And then 
they’ll go back into it and feel it and feel it. And then I just wait. Unless I 
have something to say. They’re absorbing it and then I might repeat, 
‘Experience it at the age when you needed that.’ And now they’ve got the 
tactile, the visual and maybe, not only the auditory, but maybe even the 
smell. Because I think there’s such a big thing about odor. Of course it 
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isn’t their real parents, but they’re breathing a different sense of air at 
that time. And then I’m interested in what happens while their eyes are 
closed, they may nod their head and you see….because it is an 
organismic thing and when it’s over, it has a sense of closure. They’ll nod 
their head, but I don’t interrupt and then, little by little, they open their 
eyes and they look at me directly. They look like they are no longer in the 
hypothetical past. They say: ‘That’s it. I got it now.’ And then I say: ‘Are 
you ready for de-rolling?’ They say: ‘Yes.’ And we start de-rolling. First 
the place-holders, each object and it gets removed ritually. ‘This is no 
longer a place holder for your boss..’ Oh we had to move that principal, 
remember?  
 
SP: Yes. 
AP: We might get then, if it’s a group, we get somebody to be…we say: 
‘You wanna pick…’ Before this I have to jump back a bit. Okay? Before 
we come to the ending, we need to have moved that…I’d forgotten that 
sequence. But I say ‘Pick someone to be a principle mover.’ And they 
pick someone. I’ve taught them this ritual. They stand up as if they were 
in some kind of chapel or setting, some religious setting. And they’ll (the 
role-player) stand up and then they’ll walk to the object, kneel down and 
then carefully reach forward and grasp that object. And then move it 
over to where it belongs. Take it off the placeholder for the boss, put it 
on the father. Then they’ll (the clients) look at the boss and they’ll say 
‘He’s just a boss now. It’s amazing. Before, if I thought of him I’d get all 
pissed off and everything. And now I can say: ‘Okay, he’s my boss.’ So 
they’ve already shifted their perception of the boss. It seems ridiculously 
simple, but it happens, It happens, just like I said. And then we remove 
that placeholder, all the other placeholders, then we do the movies. They 
say: ‘Now this is no longer the movie of your mother with an ideal 
husband.’ Or then if they had to they might have done a movie with the 
mother as a little child, having ideal parents who would have supplied 
her with her needs. Whatever other movies that came up, we’d take them 
apart. And then we kind of wipe out, (makes a wiping gesture in the air) I 
say ‘And then when we move that voice that we had.’ Remember there 
was a voice of truth and I’ll sort of wipe it out of the air and I say ‘It’s no 
longer there, and we’ll wipe out the witness figure.’ And then with the 
ideal parents I say: ‘Are you ready for the ideal parents to de-role.’ And 
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sometimes they’ll say: ‘Yeah.’ And some times they’ll say: ‘Wait a minute, 
I want a little more.’ They’ll go back and they’ll say: ‘Umm.’ They’ll take 
another taste and they’ll say ‘Now.’ And both together, they each say ‘I 
am no longer playing your ideal mother/father. I’m myself.’ They say 
their name. The ideal figure isn’t linked to the real person. Except they’ll 
remember the other person having the character of that, and then they’ll 
step away. And then I tell the people. ‘In the sharing or afterwards, 
during breaks, talk to each other as you ordinarily would in your social 
sense, but don’t say in a humorous way ‘how is my kid doing? Don’t do 
that. Keep separate, the ritual relationship and then your own 
personal/social thing. Let’s not combine the two.’ So I make that part of 
the clarity. Then the person sits down and then I say the thing we were 
talking about before. ‘Let’s do sharing now.’ And then people will talk 
about what happened to them as they watched that. And that could be 
very moving. And it could begin to I prepare some people to do the 
work that they’re gonna do next. 
 
SP: So as this is happening in the group, what is the body experience of the person 
who is working? How is it paid attention to? 
AP: I watch that all throughout. I didn’t say too much about that. I 
watch that all the time. I watch their posture and sometimes I might note 
certain kinds of actions they’re doing and gestural actions. And say 
‘You’re holding and hugging yourself. That we call a self-self interaction, 
‘Would you like the ideal parents to put their arms around you the way 
you’re putting your arms around yourself?’ So I attend to that. Or they’ll 
say: ‘I’m feeling my chest is aching.’ at some point. And I’ll say ‘Let’s 
explore what that could be. Sometimes it’s useful to take a deep breath, 
tighten your muscles around the achy spot, see what sounds come, what 
movements come, or what emotions come.’ And then they’ll go: 
‘AHHEHOOW’ And I’ll say: ‘What was that?’ And they say: ‘My God it 
sounds like I was in agony or that I was crying.’ Then I’ll say: ‘See what 
happens if you let that feeling come out.’ And then they might sob and 
cry and the witness might say ‘I see how much grief you feel as you 
remember how it had been.’ And sometimes I call that a relief-grief 
sequence. Sometimes they feel,‘Oh I feel so good’ and the next moment 
they tear up. So when they feel the good they can contrast it with how bad 
it had been, and that’s a better time to feel grief, than when there’s no 
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alternative. When people feel grief, because it’s just empty but not the 
flavor of what could have been, it’s a horrifying grief. And that would be 
the stuff like the Primal Scream where it’s endless grief, because there is 
no alternative. So then I can say: ‘We call that the relief-grief sequence. 
And the witness says, ‘I see how much grief you feel when you 
remember how bad it had been.’ And then they’ll say ‘Oh I feel like a 
load is off my chest. My shoulders are dropped.’ And I’ll tend to all the 
motor things, which I always do but I didn’t bring it up now because I 
do that so automatically – from what I have done in the past. But we pay 
attention to all the shifts in the body because if they suddenly say: ‘That’s 
good, I feel fine now.’ And I may hear in their tone or the way they 
move that it isn’t real. So I look for authentic reports, or ‘as if’ reports 
when they’re trying to just comply with what they think you’re 
anticipating. So depending on what they do, I’ll make an intervention: if 
their body is loaded; if their vocal tones shift; if their facial expression 
shows something different from what they’re saying. So I track it all with 
the witnessing, and sometimes I just track it by making observations. 
 
SP: And the focus again is on the person working. But the people who are playing 
roles, you’re not tracking but you’re doing is you might be giving them some directions 
for some things to say or to act or do. 
AP: I’ll give them directions, usually just to use their phrase. I don’t 
invent new things. If they say: ‘My mother and father really loved each 
other this way, it feels wonderful.’ So they say: ‘If we were your ideal 
parents we would have loved each other this way.’ So I make their 
dialogue based on his statements, rather than make interpretations on 
what I think he needs. I follow the track of where they are. 
 
SP: So, what you’re describing gives a very good sense of the room being a ritual space. 
AP: Exactly. 
 
SP: And that’s something that is very much about a deep reality taking place but not 
an everyday reality. 
AP: Exactly, I call that Kairos time. K-A-I-R-O-S. In contrast to 
Chronos time, which is everyday reality, it has no depth. But in the 
Kairos time, real things are happening that make a difference. And that’s 
still part of the ritual thing. And sometimes some people do it as a 
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whole, ‘as-if’ thing. I find there are different ways to deal with that. I 
look to see if they’re in Kairos time, which also could be called ‘structure 
time’. The work is called a ‘structure’. Are they really in it? Or are they 
just kind of like having a dialogue with the therapist and not really in 
relationship with the ideal figures? 
 
SP: And so through experience/intuition/observation you have developed a sense of 
being able to tell when a person is in Kairos time versus. in Chronos time. 
AP: Exactly. 
 
SP: So would you say a little bit more about that? What happens, either signs you 
pick up, effect it has on you or intuition. What is it that allows you to monitor the 
nature of the time? 
AP: I’ll do it this way. When people are supervised in this work, they are 
supervised via a videotape. They bring in a video. And then I’ll see, if it’s 
in a group the way we used to do it. There would be the client and 
around the client are the ideal mother and father. Somewhere in the 
room is the real mother and father. Somewhere in the room is brother 
and sister. Somewhere in the room is maybe the boss. And they’re 
paying absolutely no attention to the figures. They are just talking 
endlessly with the therapist. Then that’s telling me. So if I’m leading, I 
wonder if they’re only attending to me… or are they really in that 
situation and in that age and relating to those figures. And I think that 
that’s the dancer/dramatist in me that’s looking: ‘are they in the play or 
are they just talking about it.’ And so I tend to that, and I couldn’t tell 
you specifically what I do because I would do different things at 
different moments. 
 
SP: So what I’m hearing is that there’s a quality of sensing that the person is involved 
with the figures of their past in such a way that they become very real for them at the 
moment. 
AP: Absolutely. Even when they’re looking at the placeholders…here 
we’re doing a movie. You have one shell being the mother as a young 
woman, another shell as the mother’s ideal husband, not a second 
husband, ideal first husband. Then I’ll do a little (hand) pantomime. I’ll 
pick up the one (shell) of the ideal husband and I’ll move him like he’s 
talking. He says, ‘If I had been your ideal husband, I would love you.’ 
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Now they’re looking at these shells rattling at each other. They don’t see 
shells anymore, they’re seeing their mother with an ideal husband. So 
when you use the words and when you use the pantomime, they’re 
seeing very powerful images and I’m tracking what I think is going on in 
their brain while they are gazing. I think I’ve gotten some awareness of 
that, I’m tracking their interior, not just the external. I’m tracking what I 
think is going on in their brain. Whether they’re in that state when 
they’re seeing vivid things, and not just looking at these little objects in 
the room. 
 
SP: Yeah, but so very much in a way that is what’s happening is that the correlation 
to the experience you’re describing is a mind state where there is a certain level of 
waves, of things that we may or may not at this point be able to measure with 
instruments. But that corresponds to a certain functioning of the brain where it is in a 
receptive mode for resetting. 
AP: Perfectly said. Absolutely. And I can look at that kind of condition, 
and see it from their face and in their expression, and make that 
assumption that they’re in that state. Yep. 
 
SP: So in a way what we’re talking about is that you’re not going to be able to make 
people -- to help people -- change something that’s been a profound experience, unless 
they’re brought in a place where the functioning of the brain is in that more malleable 
state or that more magma/volcanic state where there is a possibility of reshaping. 
AP: I wish to God I knew how to teach people to note that. Because 
some people don’t see that at all. Let me give you a little example, 
(laughing) it’s a funny example. We used to have a very big estate up in 
New Hampshire with a lake. It was Baba Ram Dass’ father’s estate and 
he had his Ashram there. …anyway we had a beach on the lake and I 
never learned how to swim. And I had someone from Holland who 
brought their two children there, and they were swimming like crazy. 
And the mother was trying to teach me how to swim. And the kids 
would watch and I would do it, do it, do it. And then they came up to 
the mother. They say: ‘He does all the right moves but he doesn’t swim!’ 
(laughter) So I’ve learned to see that some people do all the right moves, 
but there is no swimming going on. And somehow I’ve got the flavor. I 
look for that. For some people, they don’t get that sense of drama, or 
whatever it is, or that other state. And they do externals. They know all 
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the steps…and how to get…I mean the ones who really do this stuff 
they tune right into that. It makes a world of difference, and that’s one of 
those un-teachable things. 
 
SP: Right. So the ability of the person to put themselves into Kairos time, whether 
they’re gonna be in a way, in that mode, that is going to enable the perception of that 
state. 
AP: And the therapist has got to be aware of that and join them in that 
ritual fashion. The therapist is a teacher, is a … I don’t know maybe has 
to be a little bit of a priest in a way, too as well. So many things, so many 
different roles are going on simultaneously in the therapist actually. 
 
SP: Yeah, so the part of priest, this might be that sense of that deep knowledge of 
what Kairos time is. That you know it enough, that you’re able to draw people into it. 
AP: Yep. And that’s something that’s in some people automatically, and 
some people slowly develop it. But that’s essential in the training of this 
work. 
 
SP: So for you, if you think back about your process over the years. You know, do 
you see stages in which that own part of you has developed? I mean is it a part that 
you’ve always been aware of and existed?. Is there a part that you’ve become more and 
more conscious of it? How can you trace your own history with it? 
AP: I think to some small degree I always had it. I think. Well here’s 
what comes to my mind. I’d go to the synagogue every Friday and every 
Saturday with my father. And as one of the uh,..I don’t know what the 
word is (Mitzvahs)…things that you do to you make choices, to be part 
of the ceremony with the Torahs in the synagogue. And you select to do 
that honor. And he (my father) very often would have me have the 
honor of carrying the little baby Torah. They’d (the rabbis) bring out the 
big ones. And then we’d have this ceremony, walking around the 
synagogue. And people would reach out with their Tallis, the (prayer 
shawl) scarves, and then they’d touch the Torah and kiss it. So I was part 
of that ritual of sanctity, and I think I got that quality there, at that time. 
And I think I got it also with Martha Graham. She was like a……I 
moved from Judaism to Martha Graham-ism, I think. And that thing of 
the ritual, where you’re touching the deepest…she would do the Greek 
tragedies and things like that, in The Errand into the Maze and some of 
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her other pieces. She was right in there and she did it in the dance 
classes, you could capture it. And little by little I think I learned to do it 
on the stage and little by little I learned how to do it with the work. 
When I first started doing the work, I think I was in an altered state. I 
felt like it wasn’t me doing it, I’d get out of it and I’d just be my ordinary 
self. But I think during it I was in an altered state. Now, doing it in 
another way, I can do that, but I’m in a much more relaxed state and I’m 
feeling like I’m having an exquisite sport or game or art that is just 
appealing and relaxing. So I’m not drained from it. And everybody who’s 
trained in this work talks about feeling more relaxed and it’s almost like 
play except you’re not laughing and you’re not making it kind of 
meaningless. It’s an art thing, so I think I’ve had that kind of transition. 
To first knowing sacred things when people are really believing they’re in 
touch with the spiritual, and the quality that that gives. And then I found 
that in theater, I found that in dance, and I find that with artists. And I 
guess I automatically bring that to the work. And very often it’s people 
who are artists or who are psychiatrists who really play an instrument. 
One of my top people plays the violin, Dr. Lowijs Perquin. He’s a top 
psychiatrist in Holland. And it’s his musicality, and his father was a 
director of theater, so I think that some people bring that, but other 
people don’t. but they cultivate it. I find out where their heart is and I 
help them awaken the metaphors to where they’re really touched and 
somehow bring that to bear. So the therapist’s heart has got to be there, 
but not in the possibility sphere as the player, but as the supporter of 
that state. And to make sure there’s no breakage of it. And not to be the 
supplier of healing but the supporter of the healing process with the role 
players who are doing it. 
 
SP: Yah. The supporter of the healing process. The person who leads them to the 
space, who supports the space. So that feels like a very moving sense of what the 
experience… the role of the therapist, and the experience of the therapist. 
AP: People who have been leading traditional groups, they get 
exhausted, they tell me. Then when they learn to do this they say: ‘What 
a relief it is to do this!’ That they are now outside, someone else is doing 
the healing, and they say ‘I go home relaxed.’ So I’m finding people who 
learn how to lead, and there are many hundreds now who do this or 
maybe thousands. And I hear that report over and over again that it 
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doesn’t exhaust them. Because they’re no longer in a transferential state 
where they have to be the one that is holding the person together. Now 
the ideal figures are doing that.  
 
SP: Right, right. So you’re holding the space. 
AP: That’s exactly right. And then I’m using….I have to say another 
thing. When I’m working—of course I’ve had 50 years of experience and 
I can trust my intuition—but I call it the boys and girls in the back room. 
While I’m working I’m open to all my own associations. And suddenly 
the most ridiculous possibilities come to my mind. And I kind of filter 
them through some part and I might use what comes up. And I think 
that every human being has incredible creativity back there that they 
have to learn how to be in touch with. Because that part of the brain is 
working all of the time, day and night, without strain and organizing 
things that we have learned, and to look to being in touch with that I 
think is important. 
 
SP: So that is describing what happens in a group. So now what happens when you 
don’t have people in a group, physically taking on these roles, what’s the work like? 
AP: It’s surprisingly effective. And let me tell you, I also do this over the 
telephone where I don’t even see the people. So I’m tuned into their 
vocalizations as they speak. And they’ll say: ‘Oh, my mother did this or 
that,’ and I say ‘Well, pick an object to be a placeholder for your mother.’ 
I’d say: ‘What’d you pick, where’d you put it?’ And then I say: ‘Let’s 
make what we call a bookmark and imagine right over your right 
shoulder is an ideal mother who would.bup, bup, bup bup…’ And they’ll 
get that feeling, and they say. ‘That makes me lean back in the chair.’ 
And I say ‘Why don’t we use the part of the chair to role play ideal 
mother?’ So I’ll try to use objects. Or they’ll say: ‘I really need to be 
held.’ And I say: ‘Get a shawl, put it around your shoulder, wrap it in 
front of you. And we’ll have that shawl as your ideal mother with her 
arms around you.’’ So I try to be creative depending on what would be 
believable with what’s on hand with them. And I do pretty much the 
same kind of thing. And I’ll witness based on their tonality. So I’ve 
learned very much how to witness on the very, very minute shifts in the 
expression. But I’ve learned, I suppose, without trying how to hear in the 
volume of the voice and the tonality. Because emotions come through 
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the right hemisphere and affect the tonality. That’s part of speech. There 
is speech that is purely cognitive, in the left hemisphere, but then there’s 
the right hemisphere that goes oohaaooOO and animals have that. And 
I’ve learned to hear in the tonality, the emotional qualities that might be 
there. And I’ll name that. 
 
SP: So definitely what’s happening is the emotional qualities are very present, but 
what I’m hearing in addition is a sense of even in the work when the person is one on 
one, and even when it’s on the phone, a sense of using placeholders. And take this 
little thing, or take the armchair or part of the chair. So what’s it like, what’s that 
experience of actually something to be a placeholder, what happens with that? 
AP: First of all the placeholders are chosen for the real figures. And then 
the ideal figures I don’t call placeholders, I would call it a bookmark. 
Bookmark means it’s in the air, for the ideal mother. And then the chair 
wouldn’t be a placeholder, the chair would be role playing the ideal 
mother. So then they’ll tell me the sensory thing as they lean back and 
what happens. 
 
SP: So then it gives you an experience of interacting. 
AP: Absolutely. 
 
SP: It’s not something… in a way you move it from the as-if quality. But by giving it 
a physicality by saying it’s there. Then you have to face it and relate to it. 
AP: Exactly. But let me tell you something that is an absolute 
contradiction to that which happens a very small percentage of time. I’m 
remembering a group that I led in London recently, with therapists. And 
it was a large group and we had all people needed. And most of the time 
(in her structure) there were no people there, just objects. And she had 
really, really… was moved with the idea of the ideal mother. She felt her 
in the air around her. She had enough of a sensori-motor memory to feel 
a sensory reaction to just her thoughts and the words. Then I said, just to 
enhance things, I said, ‘Would you like to have an actual person?’ And 
she said, ‘No, I’d rather not.’ So for that particular person, they felt it 
strongly enough and if we had a person there, some part of her, she said, 
would no longer believe it. Which is: maybe she needs some more work 
to believe in real people and all that. 
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SP: But what I’m hearing there, is really that very accentuating that sense of what this 
process is about is giving an area for people to feel more intensely the presence of these 
people, actual people or missing people. 
AP: The reason they could have that and believe it is because our genes 
are anticipating…you remember our genes are anticipating just that. And 
you give it the right vocal/verbal message, which translates into a motor 
message. The genes say: ‘Yes!’. They can imagine leaning back; they can 
imagine snuggling in the neck of. And we’re not just making fantasy 
we’re making genetic expectation explicit. That’s what makes the uh…., 
there’s something else that’s coming in that. What was I thinking? No I 
can’t get it at this moment. But there’s an internal receptivity and 
anticipation of all these things and I found ways to awaken that. I know 
what I was talking about. I know. Okay. Sometimes I say well you know, 
you don’t believe it you know, in the ideal parents. And they say: ‘Well, if 
it was a dog. My dog I would believe it’. So I put a place-holder for the 
dog, and I put the principle of ideal mother on the dog. And the ideal 
mother says: ‘If I was your ideal mother I’d be as faithful and caring of 
you as the dog is’. So we link it up sort of that way. Sometimes it’s a tree. 
Sometimes it’s a mountain. Because I look at what they already are ready 
to believe in a transferential/projected way but not in a human 
interaction way, where the answers would be. And very often people 
have spiritual answers. We’ll have an image of God in the air. And they 
say: ‘God hears me, God attends to me.’ Because when we don’t have 
people as an answer we get/seek a spiritual answer. But I’m saying that 
our basic human needs have to be with a human interaction. So I then 
make the principle of the ideal parent in God and somehow we can 
move those around. Anyway, these are some of the complex steps.  
 
SP: Yes. But These are complex steps but also what I’m hearing is while they’re 
complex, they’re also very grounded because you made the point, this is not fantasy. 
This is not somebody else’s vision of reality. 
AP: That’s right. 
 
SP: This is about helping somebody, we all have some things that are very powerfully 
stored inside and you’re giving an opportunity for these things to be present in the 
room. 
AP: Exactly, exactly. And then we work with it and move it 
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finally/hopefully to human interaction, which is what our genes are 
anticipating. And when we don’t get it, people start putting these…. they 
store that wonder in different banks that have not collapsed like their 
real mother or their real father. Those (human) banks have gone 
bankrupt so they put it where it’s safe. Some people put it in horses, 
some people put in God, some people put in the atmosphere. So I have 
to look at what they really believe in, and what they really trust. And then 
I try to imagine with them what the essences of that are. 
 
SP: Yeah, so again, you know, I’m struck as you’re describing this, of what people 
believe in or what they trust. And what happens in your own lifetime but also in 
terms of parents. You know, the presence of ancestors, the beliefs. So again, how 
consistent it is with thinking of it as a ritual and something that puts you in touch 
with these things that are larger than the everyday perception of things. 
AP: You’re hitting that point over and over and very, very importantly 
so. Because I’m not sure how many therapists are working on a ritual 
base. They’re working on a here and now base and say: ‘I’m gonna help 
you.’ It’s not a ritual anymore, it’s happening in the here and now. 
 
SP: And what strikes me again, is to make the point as you are talking, that it’s a 
ritual space. But it’s not ritual as a way of saying bypassing reality or bypassing 
varied presents. It’s deeply anchored in reality. 
AP: Absolutely, absolutely. And the fact that it being a ritual, means we 
can condense and collapse time and put that event that’s happening now 
in the past. And put it where it had been anticipated. Without that ritual 
setting, I’m not so sure it goes back there, it becomes a healing in the 
present. And they learn (in some other forms of therapy) how to 
overcome something in the past by getting strong in the present, which 
is good, sometimes that’s the best. That’s a coping system. So I’m not 
teaching you so much to cope, but to change history. So that they have 
the energy to deal with all the imperfections of reality. 
 
SP: So it brings to mind what you said before at some point in the conversation about 
having that quality without having the dogma. So it’s kind of finding the strength of 
transformative healing that all ancient traditions have. 
AP: You’re putting that so beautifully, okay so go on again. 
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SP: So there’s the strong sense of connecting with the deep need that we’ve had, from 
way, way back when, probably in the caves. Of finding that ability to go at a level of 
the human experience that is healing in a transformative way. But anchoring it in an 
observation, paying attention to what happens in a world-view, that is not limited by 
dogma and fear. 
AP: That’s true, and right in the midst of all that is touching the element 
that is so profound in people, the longing for meaning. And we then stay 
that this is a meaningful universe, where everything counts. Because 
when people are living a life of disaster, they say: ‘God has abandoned 
me and that there’s no meaning on earth.’ And you get that whole other 
way of looking at the world. And when we connect, I think the longing 
for meaning is genetic and innate. And I try to tap in on that and there 
are different ways that people find ultimately meaning. 
 
SP: So in a way it brings me to the question that we had alluded to before in the pre 
conversation. It’s a sense of, what’s it like for the therapist to do this kind of work. 
And as I’m hearing you I have a sense that in a way, the therapist is a person who is 
affirming the possibility of meaning. 
AP: Yes, yes for sure. And it enriches in myself and in the therapist. But 
the other thing is, it is peace-giving inside. People say over and over 
again: ‘I’m so glad I learned this training because I can do this work 
without being exhausted.’ I say that over and over again, because I’m 
told that over and over. That says there’s some important shift between 
the way they learn to do therapy and where they’re learning to do this 
particular form of therapy. It feels more like play and some of them say 
they have more energy at the end than they had at the beginning. So I 
don’t know how to describe that in any other way. 
 
SP: So maybe that part, in a way having the experience of being in that space, is a 
space where you can feel flow and a nourishment. Instead of fighting and struggling. 
AP: Exactly, flow is exactly it. Struggling comes when you’ve got 
resistance going on, and you got that negative transference. And now I 
know how better to work with that, I say: ‘Who did you take care of?’ 
Because as soon as there’s resistance I know there has to be a Holes in 
Roles topic. So I sidestep all the attacks and stuff like that. I remember 
telling one person. He says, so vicious and nasty at me he says: ‘Can you 
handle that?’ And I say ‘Sure, sure. I’ve met your relatives all over the 
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world.’ They think they’re the only angry person, that’s part of the 
Messiah complex. When you fill holes in roles you’re the only. And then 
you think you’re Satan. You’re the only killer in the universe. And it was 
a bit of a come down sometimes for them to feel: ‘Oh there are other 
killers out there’. That’s just a bitter humor. But I’ve learned how not to 
take it so personally when all the stuff is shooting at me when that does 
happen, when they tell you: ‘What are you trying to do, this fairy tale 
fantasy stuff?’ And all that, and then I just go for the holes in roles part. 
So I guess what I’m saying here, some of it has a play element. I feel like 
somewhere, I’m playing, I don’t know how to put that any other way. 
Separate from the sacred, there’s something about play in it. 
 
SP: And maybe it’s not so separate, because in a way it’s not a place where you’re 
holding the world on your shoulders. But, playing is possible. You don’t have to do 
that. 
AP: You don’t have to be Atlas carrying the universe. Right, right, right. 
Exactly, Exactly. 
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Heel worden: 
terugvinden wat verloren ging 

 
 
L O W I J S   P E R Q U I N   E N   L I D W I N E   V A N   C A M P E N  
 
Op de redactie ontstond een discussie over de betekenis van ‘heling’, ‘symbolische be-
tekenis’, het concrete lichaam, en ‘ideale ouders’ en hoe deze concepten samenhangen. 
 We besloten daarover in gesprek te gaan met opleiders en supervisoren en te vragen 
naar hun mening en ervaringen met deze termen als vertrekpunt. Hieronder vindt u de 
weerslag van het interview en wat er later al schrijvend nog bijkwam.  
 
Heling in de (Pesso-)psychotherapie is anders dan in de genees-
kunde  
Heling, heel worden, geheeld zijn, een helende ervaring, het zijn veel-
omvattende begrippen met een grote pretentie. Bij ‘helen’ denk ik in 
eerste instantie aan de concrete, geneeskundige betekenis: ‘de wond moet 
helen’. Heelkunde is synoniem met chirurgie. Het gezegde ‘zachte heel-
meesters maken stinkende wonden’ klinkt nogal primitief binnen de hui-
dige supergespecialiseerde geneeskunde. Toch hoeven we maar zeventig 
jaar terug te gaan, om te zien dat tijdens de tweede wereldoorlog vóór de 
komst van penicilline, het verwijderen door amputatie van een verwond 
arm of been vaak de enige levensreddende ingreep was. En vergeet niet 
dat reeds eeuwen lang chirurgijns, kei-snijders, aderlaters, magnetiseurs, 
exorcisten én hun patiënten ervan uit gingen dat wat in het lichaam bes-
chadigd, geïnfecteerd, maar ook wat ‘slecht’ was, verwijderd moest worden.  
 Wat ik zelf de laatste vier jaar aan den lijve heb ondervonden, is dat de 
moderne oncologie streeft naar volledige chirurgische verwijdering van 
de primaire tumor of het terugdringen van de in het lichaam uitgezaaide 
kankercellen met bestraling of chemotherapie. Als het over heling in de 
Pesso-psychotherapie gaat, ben ik me dan ook terdege bewust: genezen 
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door weg te halen kent een lange en succesvolle geschiedenis. Het zit 
diep in onze verwachtingen over lichamelijk genezing verankerd, maar 
ook over mentaal of psychisch herstel. Dat geldt ook voor de meeste 
cliënten die psychotherapeutische hulp zoeken. ‘Deep down’ verwachten 
zij dat hun klachten, dilemma’s en conflicten worden weggenomen, met 
behulp van medicatie of een magische oplossing, een ‘superinterventie’.  
 Al Pesso houdt van krachtige metaforen en vergelijkt de structure met 
een neurochirurgische operatie. Laten we dat niet al te letterlijk nemen. 
Onder anesthesie een hersenoperatie ondergaan, betekent dat de patiënt 
zich volledig overgeeft aan de neurochirurg. Maar de cliënt in een struc-
ture is medeverantwoordelijk voor elke stap, bij helder bewustzijn onder 
leiding van het observerende, executieve deel van het ego (Pilot), dat 
keuzes maakt en de verantwoordelijkheid neemt (Pesso, 1990).  
 Als Pesso-therapeut ben ik geen heelkundige, geen chirurg, geen anes-
thesist. Ik verwacht geen blind vertrouwen, ik verricht geen ingreep, ik 
neem de regie niet over. Wat doe ik wel? Ik volg, vraag de cliënt af te 
gaan op zijn eigen intuïtie en inzicht. Ik spreek de Pilot van de cliënt aan 
en laat voortdurend weten dat de ‘The healing is in the cliënt’ (Pesso & 
Perquin, 1996). Kortom, als Pesso-therapeut werk ik principieel anders 
dan een heelmeester. 
 
De plaats van catharsis in de Pesso-psychotherapie  
Ook hier kan een historisch uitstapje verhelderend zijn. Opvattingen 
over catharsis hebben een belangrijke invloed gehad op de psychothera-
pie. In de tijd van de Griekse spelen in Athene was catharsis (κάθαρσις), 
‘reiniging en purgatie’ de methode om emoties zoals angst, spijt en ver-
driet te uiten. De geest zou zich in het publieke domein van het theater 
herstellen en vernieuwen. In het begin van de ontwikkeling van de psy-
chiatrie en de psychotherapie gaf, naast het medisch model, het Griekse 
drama richting aan het behandelmodel in de psychotherapie. De 
geneeskundigen zetten malariakuren, lobectomie en elektroshockbehan-
deling in om de geestesziekte schizofrenie te verdrijven; catharsis was de 
psychologische benadering van traumatische ervaringen en neurotische 
klachten. Cathartische behandelingen hadden tot in het eind van de jaren 
zeventig van de vorige eeuw een grote aantrekkingskracht. In deze thera-
pieën was het centrale principe dat de emoties ‘eruit moesten’, door deze 
zo luid mogelijk te uiten, zoals in Encountergroepen, Primal scream en 
Bondingtherapie of door het lichaam te laten schokken en trillen door 
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lichamelijke inspanning en uitputting, zoals in de Bioenergetica. 
 Ook in de eerste experimenten van de Pesso’s met groepen dansers in 
de jaren zestig, stond catharsis met de techniek van het negatief accom-
moderen op de voorgrond (Howe, 1991). Diane Boyden-Pesso intro-
duceerde al snel het idee van een antidote: een ervaring met ideale oud-
ers, diametraal tegenover de negatief geladen herinneringen aan het 
verleden. ‘Not something has to be removed, but something new has to 
be taken in’ (Pesso, 1969). Het is visionair en uniek dat de Pesso’s vanaf 
het begin van de ontwikkeling van hun methode intuïtief hebben beseft 
dat zowel het klassiek-medische maar ook het cathartische model niet 
zouden voldoen (Pesso, 1973).  
 
De laatste tien jaar zijn in de geneeskunde geheel nieuwe behan-
delmodellen terrein aan het winnen 
In de strijd tegen kanker wordt het lichaamseigen immuunsysteem van 
buitenaf aangevuld met een extra antidote in de vorm van immunothera-
pie. Nog recenter wordt een genetisch gemodificeerd pokkenvaccin 
ingezet waardoor het eigen immuunsysteem van de patiënt selectief 
wordt gestimuleerd om de kankercellen gericht te attaqueren. Dit in 
plaats van het afremmen van de celdeling van alle snel groeiende weefsels 
in het lichaam, - darmen, haarwortels, bloed -, met alle bijwerkingen van 
dien. Ik vind het fascinerend dat vaccinatie, tot voor kort gebruikt om 
het immuunsysteem preventief tegen een specifieke bacterie of virus ‘op 
scherp te zetten’, nu verschuift naar curatie, genezing van een reeds aan-
wezige ziekte door het verdedigingssysteem van het lichaam te mobi-
liseren. Deze paradigmawisseling kan het begin zijn van een medische 
revolutie. 
 Al Pesso heeft zich altijd door de laatste ontwikkelingen in de moderne 
geneeskunde en de psychotherapie laten inspireren. Het lijkt niet toeval-
lig dat de paradigmashift in de oncologie samengaat met Al Pesso’s hui-
dige werkwijze waarbij hij niet langer van catharsis door negatieve ac-
commodatie gebruik maakt. Daarnaast motiveert de discussie in de psy-
cho-traumatologie over het risico van re-traumatisering als gevolg van 
herbeleving in de therapeutische context hem om de historische in-
formatie niet meer met rollenspelers te ensceneren. Met zijn huidige snel 
inzetten van ‘reversals’, staat zijn huidige werkwijze ver af van de 
klassieke medische en cathartische opvattingen maar des te dichter bij de 
denkwijze van de moderne geneeskunde.  
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Wat is specifiek aan helen binnen de Pesso-psychotherapie? 
Bij heling in de psychotherapie in het algemeen gaat het om mentale 
processen die lichamelijk verankerd worden. De Pesso-therapeut 
bevordert dat een mentaal-lichamelijk proces op gang komt waarin de 
cliënt kan gaan ontdekken welke aspecten van het zelf onvoldoende zijn 
toegeëigend of verloren zijn gegaan. We helpen de cliënt de draad weer 
op te pakken om verder te kunnen groeien ‘in the endles act of becom-
ing’, (Pesso, 1992). Als representant van de humanistische psychologie 
en ervaringsgerichte psychotherapie, gaat de Pesso-psychotherapie uit 
van een optimistisch mensbeeld: een gelukkig, bevredigend leven, in ver-
bondenheid met andere mensen, waaraan we zin en betekenis kunnen 
ontlenen is ons natuurlijk streven. Dat het vaak een strijd is, doet daar 
niets aan af. We moeten leren omgaan met het tegenovergestelde: ver-
driet, frustratie, eenzaamheid en de worsteling over de zin van ons 
bestaan in een complexe wereld. Anders gezegd, om ondanks ambivalen-
tie, tegenslag, verlies, ziekte te kunnen zeggen: ‘Ik blijf niet gevangen in 
mijn oude verhaal. Ik kan nieuwe ervaringen in me opnemen en serieus 
nemen: een veilige plek hebben, gevoed worden, beschermd, gesteund, 
veilig begrensd worden - het bestaat’. Dat vind ik het unieke van de 
Pesso-methode: basisbehoeften die elk kind heeft, kunnen op symbolisch 
niveau alsnog vervuld worden (Pesso, 1994). In een veilige omgeving 
weer in contact komen met dat deel van je ware zelf dat verborgen bleef 
uit angst dat – net als vroeger – de ander het niet zal begrijpen of er mis-
bruik van zal maken (Pesso, 1992, 1999). Een cliënt die als kind gepest is 
zegt: ‘Nee nee, ik moet niet `huilen, dan wordt ik gepakt’. Verloochend 
werd en wordt de mogelijkheid om getroost en beschermd te worden; de 
ervaring dat dit desondanks bestaat zal alsnog vorm moeten krijgen en 
eigen worden gemaakt.  
 Dus ik zie helen als iets nieuws ontvangen, iets krijgen dat je onvol-
doende hebt gekregen. Daardoor kan wat verborgen was, alsnog tot bloei 
komen. Heel worden betekent dan: compleet worden, rond maken wat 
onaf was. Dat is een aangeboren menselijke behoefte. ‘The click of clo-
sure’ kan niet uitblijven: het voelt af, het voelt goed, zo had het moeten 
zijn, zo móet het zijn. ‘The roots of justice are in the body’ (Pesso 2006). 
  
 
Het symboliserend lichaam 
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Als Pesso-therapeut spreek ik het symboliserend lichaam aan (Jongsma-
Tieleman, 2003). Lijfelijk ervaren doen we met onze zintuigen en het 
zenuwstel. De huidzintuigen, de warmte- en koudesensoren, tastzin en 
aanrakingszin, de houdings-, gewrichts- en bewegingszin. ‘Werd ik als 
baby lekker warm vastgehouden en in slaap gewiegd? Liet mijn vader me 
boven zijn hoofd veilig door de lucht zweven? Ook als ik daar geen ex-
pliciete herinneringen aan heb, zijn deze ervaringen in het impliciete ge-
heugen opgeslagen (Trügg, 2003). De positieve accommodatie oefening 
en de ideale ouder oefening zijn heel geschikt om al deze aspecten – 
opnieuw – intuïtief te ervaren. Onder meer met die oefeningen kunnen 
cliënten zich op de toekomstige structures voorbereiden: zij leren 
precieze aanwijzingen geven aan de accommodators én leren vervolgens 
nagaan of het echt past (Perquin e.a, 1993).  
 Een structure zal vooral beklijven als de preferente zintuiglijke 
waarneming van déze cliënt wordt aangesproken: auditief, visueel, tactiel, 
kinesthetisch, sensomotorisch. Want symboliseren kunnen we als men-
sen op verschillende sensorische niveaus. We zijn zintuiglijk sterk gedif-
ferentieerd en ieder heeft op grond van aanleg en geschiedenis een meer 
of minder sterke voorkeur. Ik kan ergens naar kijken (‘Outer Stage’) en 
daarvan mijn eigen innerlijke visuele voorstelling (‘Inner Screen’), maken 
(Pesso, 2001). Ik kan dat verbinden, associëren met een verhaal in me-
zelf, waardoor het me kan raken, zoals bij het genieten van kunst. De 
Pieta van Michelangelo raakt me. Een rouwende moeder met haar dode 
zoon. Auditief kan ik opgaan in de dialogen en de muziek van een speel-
film, een opera of muziekstuk. Als in het najaarsprogramma op Radio 4 
‘Met hart en ziel’ aan de luisteraars wordt gevraagd welk klassieke muz-
iekstuk ooit zielsveel voor hen heeft betekend, komen daar unieke re-
acties op. ‘De eerste keer dat ik als puber de negende symfonie van Bee-
thoven hoorde, was ik dagenlang geëmotioneerd, een gevoel dat ik voor 
die tijd niet kende. Alsof ik voor het eerste wist dat ik ergens bij hoorde’.  
 Het kan nuttig zijn om in een intake aan de cliënt te vragen: wat heb je 
met muziek, dans, sport, film, theater, schilderkunst? Als ik daar het 
gesprek over kan aangaan, krijg ik enige informatie of de cliënt iets zou 
kunnen met het symbolisch niveau van de Pesso-methode. Dan kan de 
cliënt ook na elke structure een bij hem of haar passende manier vinden 
om de nieuwe ervaring vast te houden en te integreren: door erover te 
schrijven of een tekening of een beeldje te boetseren of naar een audio-
opname van de eigen structure te luisteren.  
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 En dan niet te vergeten: reuk, dat is een beetje het ‘vergeten zintuig’. 
Reuk is heel basaal, maar vanwege de primitieve intimiteit ervan voelt het 
ongemakkelijk om het als therapeut aan te spreken. Het gaat nogal tegen 
de sociale code in. Maar denk aan een groepslid dat tegen de afspraken in 
voorafgaande aan de avond van de therapiegroep twee glazen wijn heeft 
gedronken en in de rol van ideale vader is gekozen door een cliënt die 
een aan alcohol verslaafde vader had. Ik zeg tegen cliënten in de intake: 
‘zorg dat je fris ruikt, doe een schoon T-shirt aan, want we werken met 
lijfelijk contact en drink geen alcohol’. De concrete zintuiglijke ervaring 
moet congruent zijn met wat de cliënt op symbolisch niveau kan aanne-
men. En ook daarom laten we de ideale ouders zo nauwkeurig mogelijk 
volgen wat de cliënt vraagt, zij improviseren niet, maar bieden de juiste 
lichamelijke pasvorm tegenover de vorm die zich aandient, precies zoals 
de cliënt het vraagt. Steeds weer vraag ik of deze woorden, dit contact of 
deze beweging past. 
 Het is een hardnekkig misverstand dat de ervaring zou beklijven omdat 
we lichamelijk werken. Het beklijft omdat we de pilot aanspreken zodat de 
cliënt het kan meenemen. Niet: ‘Wat heeft Marjan mij fijn vastgehouden’. 
Maar wel: als er toen een ideale moeder was geweest met de kwaliteiten 
van wat ik nu krijg, dan zou mijn leven er anders uit hebben gezien.  
 Als je dat symbolische niveau niet bereikt, dan geef je die cliënt een 
‘bonbon’, dan heeft hij een lekker uur, of een mooie tien minuten aan het 
eind van de structure, maar het beklijft niet. We werken dus met het con-
crete zintuiglijke materiaal met symbolische betekenis. 
 
De transitionele ruimte van Winnicott  
De geconstrueerde spelervaring met de ideale ouders wordt een emo-
tionele waarheid (Pesso, 1973). Symboliseren is je spelend bevinden in 
het overgangsgebied – de transitionele ruimte (Winnicott, 1974) – tussen 
de subjectieve werkelijkheid van ervaringen en emoties en de objectieve 
realiteit van feiten en gebeurtenissen (Jongsma-Tieleman, 1994).  
 Een cliënt zegt: ‘Ik denk dat ik het heb volgehouden omdat ik dacht 
dat mijn buurman het wist... Niet mijn vader, die was meestal dronken. 
Maar mijn buurman moet geweten hebben dat mijn oudste broer mij 
seksueel misbruikte. Dat was mijn zijden draad…het zou ooit uitkomen 
en iemand zou voor mij in de bres springen. Ja, zo heb ik overleefd’. De 
buurman is geen getuigefiguur, die tijdens de structure de emoties in de 
juiste context benoemt, maar ook geen ideale vader. De buurman heeft 
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echt bestaan, heeft het mogelijk gezien en geweten. Maar van dat laatste 
is de cliënt niet zeker. Hier begint de creatieve verbeelding. De cliënt 
heeft niet in het concept ‘vader’ geïnvesteerd. ‘Don’t ask the client to 
invest in a bank that is bankrupt’ (Pesso, 2001). Maar wel in de buurman, 
deze vertegenwoordigt voor de cliënt de mogelijkheid gezien en beschermd te 
worden. Dat moet een plek krijgen. Waar die buurman voor stond, dat 
principe moet nu als potentiële kwaliteit naar een ideale vader worden 
overgedragen. Maar pas op dat we ons niet laten meenemen in het voor-
stel van een reële vader die we verbeteren, als het ware gaan ‘opplussen’. 
Dat zou een vader blijven met negatieve en positieve eigenschappen. Bij 
de cliënt zal de ambivalentie levensgroot blijven bestaan. Dus een re-
spectvolle ideale vader die superoplettend is en broodnuchter (niet een 
deelnemer van de groep die naar alcohol ruikt!). ‘Als er toen een nuch-
tere en oplettende vader was geweest, die op tijd had ingegrepen, dan 
had mijn leven er anders uitgezien’. De cliënt kan dat tot zich nemen, is 
ervan doordrongen dat het hier niet gaat om haar oorspronkelijke vader, 
maar om een gefantaseerde, ideale vader. Op het leeftijdsniveau van dat 
kind van toen, voelt de cliënt hoe het had kunnen zijn. ‘Het had me vrij 
gemaakt, ik had kunnen spelen’. 
 
Lichamelijke bevrediging op symbolisch niveau  
Ik vind onderstaand oude, vertrouwde schema van Al Pesso uit de jaren 
zeventig nog steeds bijzonder waardevol en praktisch bruikbaar (Pesso, 
1973, 1994). 
 
Energie - Actie - Interactie  Bevrediging, Validering, Internalis-
ering van de betekenis 
 
Met de cliënt zoek ik naar díe lijfelijke energie die op de voorgrond is, 
bijvoorbeeld in de beweging van een hand, in de woorden van de cliënt, 
zoals toonhoogte en tempo, en de gezichtsexpressie. Samen zoeken we 
welke actie daaruit zou kunnen voort komen.  
 Stel je bent die cliënt. Als je zegt: ‘Ik ben zo wanhopig’, dan is de ener-
gie: ‘ik zie het niet meer zitten’, de actie is: ‘ik zou mezelf willen laten val-
len’. De interactie is: ‘ik zal je opvangen’. Je buigt je hoofd en boven-
lichaam voorover en wordt bij je schouders en bovenarmen opgevangen, 
letterlijk, door twee groepsleden in een rol (fragment figuren). Daarbij 
geef je toe aan de impuls, deze blijkt minder gevaarlijk dan je dacht, je 
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hebt er toch ergens een beetje vertrouwen in. Dan komt het moment dat 
het goed voelt, dat die behoefte om opgevangen te worden erkend en 
gewaardeerd wordt: validering. Je kunt nu ervaren dat opvang en steun 
bestaan, dat er een bodem is voor de wanhoop. Je internaliseert: ‘Er zijn 
mensen die bereid zijn mij op te vangen, zij bestaan, zij kunnen met mijn 
wanhoop overweg’. (Pesso, 1991a). Deze ervaring op symbolisch niveau 
toelaten, gaat samen met het besluit dat je het experiment aangaat, dat je 
regie neemt en instructies geeft: ‘Nu mijn hoofd net iets lager’. Je hebt de 
leiding, je bent verantwoordelijk voor wat je op dat moment tot je neemt 
(Pilot). Als therapeut sluit ik daarbij aan en ga na of de cliënt vanuit de 
doorleefde en geloofwaardige lichamelijke interactie met deze fragment-
figuren, nu bereid is de rollen uit te breiden naar ideale ouders. 
  
Lukt het altijd op symbolisch niveau te werken? 
Een valkuil kan zijn dat de cliënt op het concrete niveau blijft hangen. 
Bijvoorbeeld in een limitstructure zet een cliënte alle kracht in en moet 
behalve door twee grenzen biedende ideale ouders ook nog door vier 
groepsleden in de rol van uitbreiding van de ideale ouders worden vast-
gehouden. Op fysiek niveau ziet het er goed uit, terwijl de hoofdpersoon 
onopgemerkt in het hier en nu een worsteling aangaat met de 
groepsleden en intussen denkt: ‘Aha, er zijn zes mensen nodig om mij te 
begrenzen, die twee zogenaamde ideale ouders kunnen mij toch niet aan’. 
Zij is nu op het concrete niveau in gevecht met de groep - niet op sym-
bolische niveau met grenzen biedende ideale ouders, bij wie zij als kind 
met haar kracht had kunnen experimenteren, zonder dat zij boos op haar 
worden (Perquin 2000).  
 Wat staat mij nu als therapeut te doen? Ik zal de cliënt op het symbol-
ische niveau proberen te krijgen door een transitionele ruimte aan te 
bieden, eerst door haar een spiegel voor te houden. ‘Het lijkt erop dat je 
een lichamelijk gevecht aangaat met de groep’. Vervolgens doe ik nav-
raag naar de leeftijd waarop zij dit lichamelijk contact ervaart. ‘Wat je nu 
ervaart, op welke leeftijd beleef je dit, hoe oud was je als kind toen je dit 
nodig had?’ Ook is het belangrijk het verschil tussen het concrete en het 
symbolische niveau te benoemen: ‘Dat er nu zes mensen worden ingezet 
is logisch, want je hebt niet meer het lichaam van een meisje van vier. 
Probeer je nu voor te stellen dat je als kind van vier jaar deze kracht zou 
hebben getest, in contact met een vader en een moeder die je toen nodig 
had, fysiek sterk genoeg om dat meisje van vier vast te houden en veilig 
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te begrenzen’. Daarmee spreek ik het symbolische niveau aan op het 
passende leeftijdsniveau.  
 
Concreet en symbolisch moeten bij elkaar komen 
 
Benoemen van de ideale ouders 
Door consequent de werkwoordsvorm voltooid verleden toekomende tijd te 
gebruiken, is duidelijk dat het om een hypothetisch, symbolisch verleden 
gaat. Dat benadrukt dat ideale ouders er destijds niet waren. Dat komt 
ook naar voren in de formulering die Al Pesso steeds vaker gebruikt: 
‘She will take the role of your ideal mother, no part of your real mother’. 
Daarmee wordt de ideale ouder cognitief losgekoppeld van de reële oud-
er. Tegelijk wordt maar al te duidelijk dat het destijds verre van ideaal 
was. Dan komt er ruimte voor de rouw om het gemis van destijds, terwijl 
de cliënt tevens het alternatief ervaart: de ‘grieve – relieve sequence’.  
  
Wat ook bijdraagt aan de transitie van concreet naar symbolish zijn de tussenstappen 
Het maken van een brug met stappen die geloofwaardig en realistisch 
zijn. Het is een voortdurend ‘maatwerkproces’.  
 ‘Don’t give the client an elephant pill, they cannot swallow something 
too big’ (Pesso, 2001). Bij een cliënt die nooit een vader heeft gekend, 
moet ik niet meteen aankomen met een ideale vader. Wat wel aanspreekt 
is ‘de man die jou zou hebben verwekt en bij zijn vrouw zou zijn 
gebleven’. ‘Mijn zwangerschap was dan wel niet gepland, maar mijn biol-
ogische vader zou zo blij zijn geweest met mijn komst, hij zou zijn 
gebleven, ja, daar kan ik me iets bij voorstellen’. Later maken we de vol-
gende brug: ‘Ben je eraan toe dat hij nu in de rol van de ideale vader voor 
jóu op zich neemt?’. Tenslotte de stap dat ideale ouders bij elkaar waren 
gebleven en de zwangerschap bewust hadden gepland en de komst van 
het kindje hadden verwacht en voorbereid (Pesso, 2003). 
 
Het langzaam opbouwen krijgt ook vorm door van imaginair naar concreet te gaan; 
eerst als ‘Reversal’, een door de therapeut samen met de cliënt geformu-
leerde voorstelling, die het omgekeerde is van wat de cliënt als kind heeft 
beleefd, zonder daarbij objecten of rollenspelers te kiezen. Dan gerep-
resenteerd door scènes (‘movies’) met voorwerpen, zoals bij het werken 
met ‘Holes in Roles’. Vervolgens komen groepsleden in de rol van ideale 
ouders. Geleidelijk kan de cliënt het oude verhaal van pijn en te-
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leurstelling gaan loslaten. (Jongsma-Tieleman, 1994). 
 
Geloofwaardig  
Ideale ouders bestaan niet, het zijn gefantaseerde figuren, maar ze heb-
ben gewone menselijke kwaliteiten, dat maakt hen geloofwaardig (Pesso, 
1997). Een cliënt zegt: ‘Ik ben in 1943 in Duitsland geboren, ik ken het 
gevoel niet dat er vrede om mij heen is, dat zit niet in mijn systeem’. Hij 
zal niet onmiddellijk accepteren: ‘Stel je een land voor waar altijd vrede 
is’. Dat is een brug te ver, een categorie waar de cliënt niet bij kan. Maar 
misschien wel: ‘Stel je voor, als er oorlog uitbrak, dat ideale ouders dat 
hadden zien aankomen en op tijd hadden besloten: ‘Dit willen we niet 
meemaken! We emigreren!’. Dan wordt het een meer geloofwaardig al-
ternatief.  
 
Realistisch 
Blijf realistisch en wek niet te grote verwachtingen. De antidote creëert 
een nieuw, alternatief geheugenspoor maar wist de herinnering aan het 
verleden niet uit. De wond is nooit volledig geheeld. Het litteken blijft. 
Die dwingende, verbiedende stem kan bijvoorbeeld weer de kop op 
steken, misschien in een mildere vorm, maar het blijft een oud en ver-
trouwd schema (‘Old map’). Jarenlang was het immers een werkzame, 
respectable overlevingsstrategie. Dus geef ik cliënt niet de illusie of de 
suggestie mee: ‘Na deze structure zul je zien dat het leven beter wordt, 
nu is het over, nu is de oude wonde geheeld’. Dat zou een te enthousiast 
gebruik van het woord ‘heling’ zijn.  
 
De ideale ouders blijven voor de cliënt ongeloofwaardig 
Toch lijkt de stap om ideale ouders in een rol te kiezen maar niet te luk-
ken. De cliënt blijft zich erop beroepen dat ideale ouders niet echt 
bestaan en ongeloofwaardig zijn. Naast onvoldoende veiligheid in de 
groep of onduidelijkheid over groepsregels is vaak onhelderheid over het 
behandelcontract het probleem: de cliënt verwacht een magische oploss-
ing van mij als therapeut en is onvoldoende doordrongen van de af-
spraak dat de motivatie voor de antidote primair bij haar ligt en dat ik 
daarbij een begeleidende rol heb. Mocht de cliënt de eigen twijfel níet 
onder woorden brengen, terwijl wel merkbaar stagnatie optreedt, dan 
kijk ik of het beeld overtuigt. Twee groepsleden als ideale ouders staan 
achter haar, maar zonder betekenisvolle verbinding met elkaar of met de 
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cliënt. Ik kijk dus bewust of het beeld míj aanspreekt. Ziet het er goed 
uit, ziet het er mooi uit. Ik vertrouw op ons aangeboren gevoel voor 
schoonheid, daarop baseer ik mijn inschatting dat de antidote klopt en 
aankomt. Wat daarbij helpt is om veel beelden beschikbaar te hebben, 
bijvoorbeeld van speelfilms en andere structures. Ook let ik erop of de 
cliënt authentiek overkomt en of het mij persoonlijk emotioneel raakt. Ik 
herinner me bijvoorbeeld een moment in de intake toen zij geëmo-
tioneerd was – en nu zie ik dat weer. Ik kijk naar die momenten die echt 
zijn, waarop de cliënt samenvalt met haar ‘true self’. Als ik aan het 
twijfelen ben, dan weet de cliënt vaak zelf ook dat er iets niet klopt of dat 
het incompleet is. Als ik vraag: ‘Ben je er echt mee in contact?’ kan het 
antwoord zijn: ‘Nu je het vraagt, ik heb toch een beetje het idee dat het 
nogal gênant is hoe we hier zitten’. Nu kan een kritische stem deze tekst 
herhalen, alsof het commentaar van buitenaf is. De cliënt kan zelf tegen-
over deze innerlijke boodschap, die een samengebalde conclusie is van 
een deel van haar geschiedenis, stelling nemen. Dus ik overrule de cliënt 
niet en neem de ambivalentie tot op het eind van de structure serieus. 
Dat zie ik in supervisies en trainingen vaak misgaan. Dan zie ik de thera-
peut te veel initiatief nemen: ‘Misschien nog een kussentje onder je 
hoofd, misschien toch een hand van een steunfiguur op je rug’. Een vol-
gzame cliënt geeft toe, er komt iemand in de rol van steunfiguur achter 
haar, maar er ontstaat geen contact.  
 
De taak van de Pesso-psychotherapeut  
De therapeut heeft ook geleden, maar heeft dat voldoende overwonnen, 
weet wat het is om pijn te hebben, maar kan er goed mee overweg. De 
therapeut maakt er in deze moeilijke wereld het beste van, dat genereert 
hoop. Het is niet mijn taak om mensen te veranderen. Ik predik niet een 
andere filosofie of opvatting over het leven. Het is niet aan mij om de 
cliënt te redden of voor hem te zorgen en alsnog te geven waar hij als 
kind recht op had. Als ik dat wel zou doen, loop ik stuk op mijn redder-
fantasieën en de cliënt blijft van mij afhankelijk.Wat doe ik wel? Ik help 
de cliënt bewust te worden dat zijn geschiedenis hem méér bepaalt dan 
hij weet en meer dan hem lief is, dat er nog steeds een rijkdom aan on-
benutte mogelijkheden is te ontdekken die hij bij de geboorte heeft mee-
gekregen: zoals doorzettingsvermogen, trouw, muzikaliteit, sensitiviteit, 
kracht. Pesso-psychotherapie is resource georiënteerd: we faciliteren dat de 
cliënt die bronnen en mogelijkheden in zichzelf aanboort en deze méér 
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ter beschikbaar krijgt. De structure is daarbij een hulpmiddel, waarin de 
dans tussen concreet en symbolisch vorm krijgt. Daarbij ben ik als thera-
peut de bescheiden bemiddelaar tussen wat de cliënt op concreet, fysiek 
niveau mee kan maken en wat dat op symbolisch niveau kan opleveren. 
Toch heb ik ook een symbolische functie. Want ik sta voor een houding 
die hoop uitstraalt: ‘Ondanks alles is het leven de moeite waard.’ Anders 
gezegd: de werkrelatie is vrij van mijn plannen en mijn intenties, ik heb 
geen agenda voor de cliënt, ik bied een vrije ruimte, een ‘possibility 
sphere’, die niet wordt gehinderd door mijn eigen behoeften; de cliënt 
neemt het voortouw (Pesso, 1991, 2006). Maar in de overdracht ben ik een 
bondgenoot van de ideale ouders aan wie ik mijn empathie en de posi-
tieve projecties van de cliënt delegeer (Perquin, 1994). De cliënt kan via 
mij en de groep in contact komen met wie zij echt is en daarover regie 
nemen. Ook buiten de structure zal zij op den duur minder geregeerd 
worden door het oude verhaal.  
 
Hoe bereikt de cliënt het nieuwe perspectief?  
De passende antidote ervaring voor de volwassen cliënt, met de herin-
nering aan het kind van toen, moet emotioneel geloofwaardig zijn. De 
impact van het verleden kan afnemen door bewust een nieuwe ervaring 
op te doen die een alternatief patroon beschikbaar maakt (‘New Map’). 
Hopelijk kan de cliënt de wereld, zichzelf en andere mensen als door een 
andere bril gaan zien en met een ander gedragspatroon tegemoet treden 
(New Perspective). Maar deze transitie van de structure naar het dagelijks 
leven komt lang niet altijd spontaan tot stand. Er is dan wel een door-
leefde alternatieve ervaring, maar de oorspronkelijke geschiedenis is nog 
even pregnant aanwezig. Wanneer de cliënt vrouwen als onberekenbaar 
ziet, dan zal de ervaring met een respectvolle ideale moeder die trouw is 
aan haar partner niet vanzelfsprekend leiden tot de overtuiging dat hij op 
zijn partner kan rekenen. Niet alleen op emotioneel maar ook op cogni-
tief niveau zal de cliënt het nieuwe perspectief moeten integreren én er 
gericht mee aan de slag moeten gaan. De cliënt moet gaan beseffen: 
‘Mijn vrouw is niet de moeder die ik destijds nodig had. Want als ik haar 
tegemoet treedt alsof zíj die moeder is, raken we beiden gefrustreerd. Zij 
is mijn partner, wij zijn gelijkwaardig’. Maar simpel is dat niet. Als part-
ners gelijkwaardig met elkaar om gaan, dat vraagt om dagelijks alert zijn, 
regelmatig je eigen behoeftes opzij zetten, de ander haar eigenheid gun-
nen, haar niet onnodig uittesten, beseffen dat zij jou niet zonder 
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woorden begrijpt, en ook – voldoende aan je zelf hebben. Kortom, dat is 
hard werken, goede afspraken maken en deze regelmatig evalueren.  
 Het vraagt om een bewust wilsbesluit, waarin de cliënt negatieve pro-
jecties terugneemt.  
 
Hoe stimuleer je dat de cliënt deze overgang naar het dagelijks 
leven maakt? 
1. Aan het eind van de structure geef ik de cliënt de tijd om weer naar 
het begin te kijken, de situatie of de persoon die concreet het dilemma of 
het conflict representeert. Ik spreek de Pilot aan, die gedurende de gehele 
structure regie heeft gehouden: ‘Hoe kijk je daar nu tegenaan, voordat de 
rollen worden afgelegd’. Dan wacht ik op het signaal: ‘Ja, het heeft veel 
minder lading’. Dan geef ik de cliënt zelf het initiatief om de 
medegroepsleden hun rollen te laten afleggen. De cliënt stapt daarmee 
uit de structure bewust terug naar het hier en nu.  
2. Na elke structure – de volgende dag in een workshop, een week later 
in een lopende groep – vraag ik: ‘Welk moment in de laatste fase van de 
structure (Antidote) is je het meest bijgebleven? Welk contact, welke 
beweging, welke woorden en beelden herinner je je het beste? Formuleer 
nu een zin die verbonden is met de ervaring in interactie met de ideale 
ouders, een zin die met ik begint en die deze ervaring samenbalt. Bi-
jvoorbeeld ‘Ik kan op mijn kracht vertrouwen, anderen kunnen daarmee 
overweg’.   
3. ‘Kijk eens hoe je op grond van deze ‘slogan’ het dilemma of conflict in 
je dagelijks leven ‘SMART’ zou kunnen aanpakken: maak een plan dat je 
kunt evalueren: Specifiek, Meetbaar, hAalbaar, Relevant en Tijdgebond-
en.  
 ‘Ik kan mezelf voelen zonder mezelf vol te vreten. Na die drie struc-
tures over mijn overgewicht, toen viel het kwartje, toen ben ik me pas 
echt bewust geworden wat ik aan het doen was. Toen ben ik gestopt met 
diëten, maar ben gewoon drie maanden lang 1.900 kilocalorien per dag 
gaan eten. En toen viel ik af en voelde: ‘ik hoef mezelf niet vol te vreten 
om mezelf te pantseren tegen die gevaarlijke mannen. En ik hoef niet 
lelijk te zijn om mezelf beschermd te voelen’.  
 
Dan gaat het over het leven zelf. En het is nog meetbaar ook. Dat is toch 
mooi als dat we dat met Pesso-psychotherapie kunnen bereiken … 
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Interview met Wim Jan Trügg 
 
 

P R I J N A   V A N   D U U R E N  
 
In Groningen word ik hartelijk ontvangen door Wim Jan Trügg. Eerst 
praten we even bij in zijn huiskamer. Ik ben geraakt door de uitgebreide 
verzameling mooie kunst die daar staat en hangt, en bemerk dat hij zelf 
naast therapeut ook (de) kunstenaar is. Fijn zo’n omgeving bruisend van 
creativiteit. Voor het interview zelf nemen we plaats in zijn studeerka-
mer, ook daar heerst een sfeer die uitnodigt tot onderzoeken en schep-
pen. Die gesteldheid maakt waarschijnlijk dat mijn vragen meer vragen 
oproepen dan pasklare antwoorden. Er ontstaat een gesprek wat ik be-
leef als een afwisselende verfrissende wandeling door het Pesso land-
schap. Hier doe ik verslag van. We nemen als start voor het interview de 
vragen geformuleerd in de redactie door Louis Sommeling. Samengevat: 
Wat is de rol van lichamelijk contact in Pessopsychotherapie, hoe han-
teer je lichamelijk contact in verschillende situaties, wat geeft nu heling? 
Hierbij sluit mooi aan een artikel van Els Plooij in de Psycholoog met de 
titel: ‘Als aanraken nodig is’, dat we net allebei gelezen hebben. 
 
Aanraken in zijn algemeenheid 
Wim Jan betoogt eveneens dat aanraken om de behoeften van een cliënt 
te bevredigen in het algemeen niet therapeutisch is. Dit zorgt ervoor dat 
de aandacht van cliënt op de therapeut blijft gericht. De cliënt wordt op 
die manier afhankelijk gemaakt van de therapeut. Bij het vervullen van 
onvervulde verlangens ligt afhankelijkheid op de loer, omdat de cliënt 
gericht blijft op de therapeut om zijn behoeftes vervuld te krijgen. Het is 
belangrijk om als therapeut het doel persoonlijke groei en ontwikkeling 
van de cliënt voor ogen te houden. De therapeut richt zich op de bin-
nenwereld van de cliënt en hoe deze in de buitenwereld zijn verlangens 
actief kan realiseren. Bij dat proces, bij die bewustwording staat de thera-
peut naast de cliënt. Aanraken om iemand in beweging tot ontwikkeling 
te krijgen, een ontwikkeling naar het door de cliënt geformuleerde doel, 

                                                 
 Prijna van Duuren is klinisch psycholoog/psychotherapeut. Werkzaam in eigen praktijk 
en op de Radboud Universiteit. E-mail: p.vanduuren@dsz.ru.nl  
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kan passend zijn. Eenvoudige simpele richtlijnen voor aanraken zijn er 
niet. Het doel van persoonlijke groei van de cliënt, door de cliënt zelf 
geformuleerd, voor ogen houden is de meest praktische leidraad. Aanra-
kingen gericht op containment lijken het meest veilig. 
 
Aanraken in de rol  
Pesso-psychotherapie wordt veelal in de groep gedaan, het is een indivi-
duele therapie in de groep. Groepsleden krijgen volgens schema indivi-
duele werktijd en daar vindt de structure plaats. Bij therapie binnen de 
ruimte van de structure beweeg je je in een andere werkelijkheid. Nel 
Jongsma noemt het de transitionele ruimte, en Pesso zelf de ‘heilige 
ruimte.’ Het is de symbolische plaats waar gewerkt wordt en rollen ver-
vuld worden door de andere groepsleden. Een groepslid kan de rol ver-
vullen van ideale moeder, die er altijd voor je geweest zou zijn toen je 
vier jaar oud was, en je in die rol op schoot nemen en koesteren om je zo 
naast woorden ook fysiek zowel ruimte, nabijheid als aandacht te laten 
ervaren. Nog binnen werktijd legt het groepslid de net vervulde rol van 
ideale moeder af, noemt haar eigen naam en is weer groepslid met haar 
eigen leven. Herinnering aan beeld en woorden en aanraking in die con-
text, is hetgeen de cliënt meeneemt. Wim Jan wijst op het belang van 
helderheid over onderscheid tussen de rol en de persoon die de rol ver-
vult. Hij vraagt zich af op welke manier men dat onderscheid maakt (hoe 
doe je dat nou eigenlijk?), wat nodig is om dat te kunnen en hoe je zeker 
weet of iemand dat ook echt doet? Bij gebrek aan mannelijke rolfiguren 
stelde Wim Jan zijn hand op in de rol van de hand van de steunende 
ideale vader. Tien jaar later kwam deze cliënt terug, hij was boos op hem 
en verweet hem dat hij hem niet altijd had gesteund, zoals hij toen toch 
beloofd had.  
 Ziet de cliënt toch niet steeds het groepslid voor zich, want hij heeft 
diegene wel in het gelaat gekeken? Hoe weet je of iemand de op dat 
moment opgeroepen werkelijkheid kan loskoppelen van de alledaagse 
realiteit en toch voldoende uit de structure kan meenemen? Is het moei-
lijker voor iemand met problemen ontstaan op preverbale leeftijd? Is dit 
vermogen om zo te kunnen switchen tussen verschillende werkelijkhe-
den in de intake zichtbaar te krijgen? Heeft het te maken met mentalise-
ren? Is het nuttig van te voren een inschatting te maken van de verschil-
lende modi van mentaliseren: teleologisch, psychisch equivalent of pre-
tend en goed mentaliseren? De pretend modus in positieve zin maakt 



I N T E R V I E W   M E T   W I M – J A N   T R Ü G G  

 38 

onderscheid tussen schijn en werkelijkheid. De Gezonde Volwassene, de 
pilot, is vaak in zijn oorsprong niet al heel gezond.  
 Zo leveren vragen naast antwoorden meer vragen op. Als antwoord 
geeft Wim Jan een heldere richtlijn: zo zorgvuldig mogelijk contact hou-
den met de cliënt om te weten wat er in hem omgaat. Informatie vanuit 
de cliënt krijg je door heel zorgvuldig het proces van de cliënt te volgen. 
Met microtracking krijg je als therapeut direct informatie over de welke 
emoties de cliënt beleeft bij wat hij nu meemaakt of heeft meegemaakt in 
het verleden en maakt je als therapeut die verbinding zichtbaar in het 
proces door te verwoorden. Daarnaast benut je informatie vanuit jezelf: 
een bewustzijn van eigen overdracht en serieus nemen van een niet pluis 
gevoel. Beide bronnen vormen leidraad voor handelen. 
 
Aanraken therapeut 
Wim Jan vraagt zich af waarom er niet gesproken wordt over het aanra-
ken van de therapeut? Willen geven vormt ook een basisbehoefte, wat als 
jouw cliënt je wil omhelzen? Kunnen wij daar voor open staan? Moeten 
we dat gebied niet eens gaan verkennen? Zoals in een structure, meestal 
wat later in therapie, het van belang is positieve gevoelens naar geliefde 
aspecten uit te drukken. 
 
Aanraken met woorden 
De eerdere vragen gingen over: hoe symbolisch is lichamelijk contact? 
Nu is de vraag: hoe lijfelijk kunnen woorden ervaren worden? Is echt 
lichamelijk contact altijd nodig voor een specifieke fysieke sensatie? In de 
individuele Pesso setting wordt hoofdzakelijk met woorden gewerkt. Als 
een cliënt zich een ideale vader voorstelt die met hem gestoeid zou kun-
nen hebben toen hij zes jaar oud was, zou hij dat fysiek kunnen ervaren? 
Het blijkt van wel, meestal wel. Waarschijnlijk als iemand al eerdere 
stoei-ervaringen heeft, kan hij zich ook een zelfde situatie met een ander 
voor de geest halen. Ingewikkelder wordt het als het over onbekende 
aanrakingen gaat. 
  
Beeld is diffuus 
Als het beeld diffuus is kan het volgens Wim Jan alleen veranderen in 
een fysieke context. Iemand moet een tegenbeeld lijfelijk ervaren hebben 
om van iets diffuus een echt beeld te kunnen maken. Iemand gaat voor 
het eerst iets ervaren om het daarna te kunnen zien. Het kan dus diffuus 
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zijn omdat het nog ongevormd is of vanuit angst. De therapeut biedt een 
grens(letterlijk aan de huid van de cliënt) en binnen die grens ontstaat 
een veilige ruimte om er te mogen zijn. De boodschap is: je hoeft niet 
bang te zijn voor alles wat in je leeft, alles wat er is mag er zijn, de thera-
peut zorgt voor veiligheid en containing. De begrenzingsoefening doet 
Wim Jan wel in zijn individuele praktijk en maakt dan wel fysiek contact 
met de cliënt. Hij benadrukt dat de therapeut helpt de cliënt verantwoor-
delijkheid te nemen voor het proces, deze heeft te zorgen dat het goed 
komt. 
  
Pilot 
Veiligheid ontstaat vanuit de pilot. De pilot is het controlerend ego, de 
pilot is executief, overzicht hebbend en onderscheidingen kunnen ma-
kend. Het is een aspect van het bewustzijn van de cliënt met wie je in 
gesprek bent en wat de cliënt helpt bij zelfonderzoek. Als de pilot wat 
weg lijkt, en de cliënt zich niet erg bewust lijkt van wat zich bij hem af-
speelt en geen gevoel van controle lijkt te hebben over zichzelf, moet de 
therapeut de pilot meer voelbaar maken. Hij kan de cliënt iets laten erva-
ren en die ervaring plaatsen in een kader, hij kan woorden geven aan de 
ervaring samen met de cliënt. Door het woorden geven en het in een 
context plaatsen, wordt de pilot aangesproken, wakker. De pilot is er 
altijd maar kan naar de achtergrond verschuiven. Met het aanspreken van 
de pilot maak je de cliënt mede verantwoordelijk voor zijn eigen proces. 
Met een vraag: ‘Op welke leeftijd had je deze ervaring nodig gehad?’ 
ontwikkelt zich het beeld van diffuus naar specifiek, precies deze erva-
ring zou ik nodig gehad hebben van mijn moeder toen ik zo oud was. De 
therapeut kan ook de cliënt helpen de ervaring specifieker te maken door 
bijvoorbeeld heden en verleden fysiek in de ruimte plaatsen door met 
kussens het verleden af te bakenen. 
 
Heling  
Wim Jan gelooft niet in letterlijke reparatie, wel in de plasticiteit van het 
brein, zo kan een nieuwe in de structure verkregen ervaring, naast een 
oudere eerdere ervaring geplaatst worden. Heling is een proces en je pakt 
het op en begint op de onderste laag die nodig is. Wim Jan laat iemand 
teruggaan naar het moment dat het nog goed ging met hem, dat kan ver 
terug zijn, zelfs tot de conceptie. Dat wat niet goed is, wat beschadigd is, 
in iets gesymboliseerd, bv in een kussen, uit iemand halen en daarna te-
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ruggeven aan degene die dat aangebracht heeft. De cliënt kan de leegte 
voelen en dan vullen met wat nodig zou zijn geweest, de ideale figuren 
en hun uitspraken. Hoe vroeger, hoe lastiger de volgorde van incorpore-
ren, introjecteren en internaliseren, kan hierbij behulpzaam zijn. Wil he-
ling helen dan moet er een kader zijn. Belangrijk is betekenis te verlenen 
en uit te leggen waarom dat nu werkt als je iets zegt. Uitgebreid bespre-
ken wat er gebeurt. Door de taal erbij te halen wordt het geen losse erva-
ring. Woorden geven is samen een nieuwe realiteit opbouwen, samen 
constructief bezig zijn. Zo andere beelden te krijgen en hoop te krijgen 
dat het ook voor jou mogelijk zou kunnen zijn om je fijn, gelukkig te 
voelen. Eerst leed de cliënt pijn en nu ontstaat een nieuwe perspectief 
waarin hij zich beter voelt. De pilot is heel belangrijk voor helen omdat 
via de pilot de ervaring geplaatst wordt naast eerdere zaken. Daarnaast 
moet de therapeut de stem van justice, zoals Pesso zegt, de rechtvaardig-
heid die door onze aderen stroomt, laten spreken en zeggen: ‘Dit had 
niet mogen gebeuren.’ Voorbeeld kan zijn: ‘Het is niet rechtvaardig dat 
een volwassen persoon een klein kind slaat.’ Wim Jan wijst op het belang 
van het beleven van rouw. Juist als je een nieuwe fijne ervaring opdoet, 
beleef je extra pijnlijk wat je gemist hebt. De verwerking van verdriet 
heeft ruimte nodig. Als er genoeg tijd is geweest om te rouwen over ver-
lies ontstaat maximale openheid om de nieuwe positieve ervaring binnen 
te laten komen. 
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Workshop 
'Leading from the inside out' 

 
A PBSP seminar for managers towards authentic 

and responsible leadership 
 
 
L O W I J S   P E R Q U I N  
 
More than ever we need leaders who are bright and emotionally 
intelligent, who know how to balance self-interest with care for others 
and who develop innovative paradigms for failing economic and 
ecological systems. Future leaders should have a deep understanding of 
what human beings really need. 
  
Since 1998 I have been offering seminars for managers and executives in 
Germany and the UK on a regular basis. A four-day workshop - applying 
PBSP as the central method - supports people in the business world to 
develop their interpersonal and leadership skills. The participants explore 
the relationship of the leader within to the leader without.  
 They are guided to examine how the roles they are playing in the 
present are informed by contexts of their Historical Past, and how 
Antidotes experienced in Structures enable them to create New Maps and 
New Perspectives. They discover how to become more authentic and 
responsible leaders in the business world, as well as more considerate 
family members, citizens and friends in their personal lives.   
  
In this workshop I will invite you to explore this important and promising 
field for the application of PBSP. I will share my experience with 
managers and executives and I will present a format for a PBSP Seminar 
for managers. You will understand how to support managers to overcome 
their resistance to embodying mind-experiences and how to help them to 
integrate the sessions into their daily lives.  
                                                 
 dr Lowijs Perquin is psychiater en trainer in PBSP. E-mail: lperquin@gmail.com 
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Topics: Preparation of the seminar, Goal Setting, 'Circle of Change', 
Memory Support, Transfer into the future. Practical exercises will assist 
you in helping managers to apply PBSP as an acceptable and successful 
body-mind method.    
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Format of the seminar 'Leading from the inside out' 
A PBSP seminar for managers towards authentic and 

responsible leadership 
  

    Copyright Lowijs Perquin© 

 

 
The Rosenkranz Institute, based in Germany, creates and markets 
courses designed to meet the needs of leaders/managers in the business 
world. One of its leadership courses offers a module on development of 
interpersonal skills, delivered by Lowijs Perquin, integrating PBSP under 
the German title, 'Führung von Innen, Innere Führung', 'Leading from 
the inside out'. 
 
The course guides participants in exploring and improving their 
leadership capacities.  
 Specifically, the module examines how the roles we play in daily life are 
informed by the contexts of the past and what happens for any of us - 
when we take a role from an historical context and put it in the context 
of the present. Participants come from different companies, but all are 
referred by the Rosenkranz Institute. Dinner is taken together each day 
and - through the socializing that takes place at dinner - the atmosphere 
deepens over the four days.  
  
The format of PBSP-Seminars for managers and executives consists of 
four steps: 
 
A.  Preparation steps 
B.  Personal sessions, within the group, according to the Pesso-Boyden System  
C.  Integration and Homework 
D.  Contracts for the Follow-up Phase during the three months post-Seminar 
 
A. Preparation steps 
1. Check-in, basic background, company- and personal goals.  
2. Authentic Leadership: Leading Yourself to facilitate Leading Others. 

a. Unmet Needs don't disappear: the story of the Old Map;  
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b. Genetic Requirements and Basic Needs according to Pesso-
 Boyden System; 
c. Authentic Leadership: Ego and Soul - Cognition and Emotion;  
d. Antidote: concept of an Ideal History and A New Memory;  
e. Freedom to choose: individual PBSP-Structure, individual Coach
 ing session or  individual session with feedback by col
 leagues/group members. 

2. Lecture: Neurobiology, Leadership and Personal Change. 
3. Based on first impressions and intuition and without words, the par-

ticipants choose a Buddy with whom they will pair up during the 
Seminar and the Follow-up phase after the Seminar.  

4. Mini-Lecture: Leaders - their Qualities, Pitfalls and Challenges.  
      Examples of Challenges to Authentic Leadership. 
5. Personal assessment in Buddy-pairs, re their personal Qualities, Pit-

falls and  Challenges as Leaders. They select three one-word adjec-
tives for one Quality, the Pitfall connected to it (too much of the 
quality) and the Challenge (the opposite of the pitfall). They check 
what happens when they use the right words (e.g. stimulat-
ing, creative) to describe the quality, pitfall (dominating, chaotic) and 

       challenge (egalitarian, organized). The witness role begins to emerge.  
6. Following this, all participants put their three words on a sheet on the 

wall and walk around and examine the sheets of the other group 
members.  

7.  Interviews in twos about personal Biographical Information and 
Leadership (evening task). 

8.  Lecture: Elaboration on PBSP - Basic Needs and consequences of 
Deficits.  

  More about Old Map – New Map. 
9.  Steps in the individual session = Coaching session, Group session or 

Structure.  
10. More about Ideal Parents and Antidote, Sequence of a Structure, 

Safety rules, confidentiality etc.  
11. PBSP experiential Exercises to prepare the participants for their 

individual session:  
  Circle exercises, Gesture exercise, Positive Accommodation, Ideal 

Parents, Limiting exercise.   
11.  Personal Goal definition for the Structure in twos.  
12. List of sequence of sessions for the next three days. 
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B.  Personal sessions, within the group, according to Pesso-Boyden System 

Psychomotor  
1. Each person begins their structure work by giving an exposition of 

their three words for 5 min, focusing on their goal or Challenge (e.g., 
flexibility).  

2. Discovering the Centre of Truth: what is the Dilemma, Problem, or 
Emotional conflict?  

3. From this exploration, a True scene is developed with symbols of peo-
ple, support figures, and negative predictions, negative voices,  which 
highlights the Dilemma, Problem, or Emotional conflict. 

4. Dilemma, Problem, or Emotional conflict in terms of an Old Map. 
5. I asks them if they recognize these negative voices from their life 

more generally and this leads to the Historical Scene and how that con-
text did not support their goal (e.g., flexibility).  

6. Ideals are imagined and chosen into roles, who, had they been there 
back then,  would have supported their goal (e.g., flexibility). Classical 
PBSP-Antidote work.  

7. The task for the first evening is for each person who has worked to 
sit together with their buddy (4 protagonists with 4 buddies), and re-
construct and install the structure in their memory. The buddy inter-
views the person who has worked to define the most important mo-
ments. On the second day four more participants do structures.  

 
C.  Integration and Homework 
1. The task for the second evening is for each person who has worked 

on the first day to sit together with their buddy and now focus on the 
Antidote Phase, which helps them to integrate the structure on a 
deeper, experiential level. 

2. Summary of the meaning of the Antidote Phase in a Statement, 
which will help the participant prepare the Transfer process. (e.g., 
‘I experienced ideal siblings in my session and now I can see how to 
be more like a team-player’). Notes of the Antidote in terms of high-
lights on an experiential level: sensory, kinaesthetic, auditory, visual. 

3. Each individual – supported by their Buddy defines the Transfer to 
the New Perspective (New Map), based on the Antidote of their 
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structure. For most participants this will happen during the next 
evening. 

4. During the last hours of the seminar: definition of an ‘I am…’ state-
ment for the future with the support of the group and the course 
leader. 

5. Lecture about SMART Goals: Specific -Measurable -Achievable - 
Relevant -Time oriented. 

6. Discussion in twos to define - personal SMART goals. 
7. Go Round to check the 'smartness' of the goals by the participants 

and the leader. 
8. Re-definition, where necessary, of the SMART goals in the group. 

Checking with each participant.  
 
D.  Contracts for the Follow-up Phase for the three months after the seminar 
1. For three months after the workshop the buddies will support one 

another, by telephone, e-mails or personal meetings, to achieve their 
goals.  

2. Personal Feedback round: Personal Qualities revisited and articulated 
by the group members one by one. 'I appreciate in you….'. 'Thank 
you for…..'. 'I wish you to…'. 

3. Informal saying 'good bye'.  
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Summary 'Leading from the inside out' 
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Column 
Een Geval van Lichaamsgeheugen: tussen Waarheid en Werkelijkheid 

 
 

M I C H I E L   V A N   H O O F F 
 
Wat had ik verwacht? Ik verlangde niks; ik verlangde alles: een boomhut, 
het schreeuwen van de meeuwen, jouw ogen die me aankijken als ik in-
slaap, de stoffige zon door het raam in de morgen. Het was er allemaal 
al.  
 Ik ben van nature conservatief. Wat ik verwacht heb is dat alles bleef 
zoals het was: dat jij zou blijven. Eeuwig. Ik heb de eeuwigheid verwacht.  
Jouw dood was anders dan verwacht, al heb ik ze instinctief altijd ge-
vreesd, zoals een dier een slang vreest of vuur. Jouw dood is de cesuur: 
van dan af kon ik me aan alles verwachten. 
 Ik stel me voor dat het vroeger anders geweest is. Telkens als je weg-
ging het bodemloos vallen. En als je dan terugkwam, was je glimlach zó 
dat alle angst en vernietiging nooit hadden bestaan.  
 Eén gebaar kon mijn wereld veranderen in een plek waar geen leven 
mogelijk was. Ik leerde wachten, in sporevorm, tot je warme gezicht met 
alle beloften van melk en honing zich schoof vóór de afgrond van nacht-
spoken en alle leed ongedaan maakte. 
 En toen ben je dood gegaan. Zo als ik het altijd gevreesd heb, zo ook 
heb ik het nooit kunnen geloven. Je komt altijd weer en danst met me. 
Spottende mensen: ze weten niets van je: ze zien alleen mijn verliefde 
blik.   
 Altijd jouw ogen in warme nachten onder duizelingwekkende hemelli-
chamen en telkens weer de schreeuw stikkend in mijn keel als ik je zie 
vallen diep voorbij mijn verstand, tot ik niet meer slapen durf.  
 Je woont in mijn droomhuis. Jij was de prins en ik de schone slaapster.  
Het huis staat leeg nu; onbewoonbaar verklaard, een spookhuis eerder.  
Wanneer is de slaap ermee opgehouden mijn vriend te zijn? 
 Een nachtdier stoot zich buiten zinnen aan mijn lichaam, aan de kaai-
muur van mijn lichaam op het klotsende water stoot zich een vogel zon-
der ophouden, woordeloos, moe als een droom die sterven wil.  
Het grijze daglicht tekent eerst het raam, de kast, mijn handen; komt mij  
vertellen wie ik ben. Dan slaap ik in. 
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Onderzoek over het 
Belang van een Beeld bij de 

Correctieve Ervaring 
 
 

E L L E N   D E   B E U L E  
 
Samenvatting 
Dit artikel is het verslag van een ontwerp van een exploratie beschrijvend 
onderzoek met als onderzoeksvraag: helpt het omzetten van een correctieve 
ervaring (binnen een ervaringsgroep) naar een creatief beeld om deze ervaring beter te 
integreren en op te roepen in dagdagelijkse situaties waarin het oude patroon terug de 
kop opduikt? 
 Uit het onderzoek kon ik concluderen dat het creëren van een beeld, 
als uitdrukking van de positieve ervaringen, helpt om deze ervaringen op 
te slaan en terug op te roepen, maar onder die voorwaarde dat er duide-
lijke informatie door de therapeut wordt gegeven over deze stap in de 
therapie.  
 
Inleiding: aanzet tot het onderzoek 
Als studentenbegeleidster binnen de opleiding Beeldende Kunst van de 
Provinciale Hogeschool Limburg en destijds therapeut in opleiding 
(lichaamsgerichte experiëntiële psychotherapie volgens Pesso, VZW 
Kern, St. Niklaas, België) trok de nieuwe masterstudio ‘psyche en creativ-
iteit’ (2008) van de school mijn aandacht. De coördinator, Joannes Ké-

                                                 
 Ellen De Beule is psychologe - psychotherapeute  
Gezondheidscentrum De Dreesch (Voeren) 
Jessaziekenhuis, DBC Rug- en nekkliniek, Hasselt 
lichaamsgerichte experiëntiële psychotherapie volgens Pesso 
psychoanalytische psychotherapie i.o. 
neuro- en biofeedback 
tel. 0479 39 30 16 
www.dedreesch.be 
demezzanine@gmail.com 
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senne, vertelde me dat binnen deze masterstudio de student kennis 
maakt met de innerlijke drijfveren die aan de basis liggen van artistieke 
creaties. Ik vroeg hem of ik een bijdrage kon leveren aan deze studio 
door met de studenten een ervaringsgroep op te zetten met als doel: het 
omzetten van de ervaringen binnen de groep in een creatieve creatie bin-
nen het atelier. Mijn bedoeling was vooral het toetsen van het belang van 
het omzetten van positieve ervaringen in een visueel, tactiel of auditief 
beeld en dit met als doel het beter integreren van deze nieuwe positieve 
ervaringen zodat dit beeld een tegenwicht kan bieden tegen oude 
negatieve patronen die opduiken in het dagdagelijkse leven. 
 Deze kunststudenten gebruiken enkel het beeld (schilderij, tekening, 
video, foto’s). In die zin is het onderzoek beperkend naar de onderlig-
gende visie van de pessomethode toe omdat hier geen keuze is van ma-
nier van opslaan. Dit onderzoek moet dan ook beschouwd worden als 
een aanzet tot onderzoek.  
 Verschillende auteurs bevestigen het belang van het omzetten van pos-
itieve ervaringen op een manier die past bij de cliënt.  
 Perquin en Vos (2008) beschrijven in hun artikel ‘Veilig diepzee dui-
ken’ heel duidelijk deze fase. Met behulp van de ‘new map’ (nieuwe posi-
tieve herinnering) ontstaat bij de cliënt een alternatief gedragsrepertoire 
dat in zijn relaties met andere mensen meer positieve reacties ontlokt. 
Het symbolische alternatief dat de cliënt heeft ervaren, ondermijnt de 
oude conditionering zodat de cliënt in vergelijkbare situaties, waarin hij 
geneigd is volgens oude schema’s te reageren, eerder de nieuwe associ-
atieroutes inslaat. Wat belangrijk is, is dat de cliënt onderkent dat het in 
betere omstandigheden vroeger echt anders had kunnen zijn. En met 
enige inspanning zou de toekomst er dus ook beter uit kunnen zien. Een 
belangrijk hulpmiddel is om met de cliënt na te gaan op welke manier hij 
herinneringen inprent en vasthoudt.  
 Dat de beleving op lichamelijk niveau zo belangrijk is voor een betere 
‘beklijving’ wordt door Perquin en Pesso bevestigd. In de groep ervaart 
de cliënt de nieuwe mogelijkheid, de nieuwe ervaring niet alleen op ver-
baal of imaginair niveau: hoemeer zintuiglijke informatie - visueel, audi-
tief, tactiel, proprioceptief en kinesthetisch - in het proces wordt be-
trokken, hoe beter de nieuwe ervaring beklijft.(Perquin, L. en Pesso, A., 
2000). 
 Ook Van Haver (2010, p. 247) beschrijft de integratie van de cor-
rectieve ervaring in het zelfbeeld via een visueel beeld, via een auditieve 
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en cognitieve boodschap of een tactiele, lijfelijke, sensuele of psychomo-
torische gewaarwording. Dit kan dan een bron zijn om beter met terug 
opstekende negatieve patronen om te gaan.  
 
Werkwijze: ervaren – verbeelden - neerschrijven 
Drie groepen masterstudenten, opleiding Beeldende Kunst, maakten – 
verspreid over drie academiejaren ´08-´09, ´09-´010 en ´010-´011 – deel 
uit van een ervaringsgroep, begeleid door een collega pessotherapeut 
Wim Van den Broeck en mijzelf (beiden toen nog in opleiding).  
 De studenten vulden na elke sessie een beoordelingslijst in waarin 
gepeild werd naar helpende en storende elementen in de therapiesessies. 
Deze vraag heeft geen rechtstreeks verband met de onderzoeksvraag, 
maar vind ik wel belangrijk omdat deze de studenten doet reflecteren 
over de afgelopen sessies en over mogelijke helpende, positieve en cor-
rectieve ervaringen die nadien kunnen omgezet worden in een beeld. 
 
De deelnemers gaven ook een score op een aantal uitspraken rond ver-
trouwen en betrokkenheid.  
 
Ik voegde zelf nog een derde vraag toe, nl. of het omzetten van de 
ervaringen in de groep in een creatief beeld helpend en/of bel-
angrijk was. Deze toevoeging was nodig omdat dit het antwoord zou 
kunnen bieden op de vooraf bepaalde vraagstelling. De studenten 
werden vooraf ingelicht over het verband tussen deze derde vraag en de 
onderzoeksvraag. 
 
Om tevens te peilen naar de gevolgen van het invullen van de vragenlijst 
heb ik voor de studenten van ´09-´010 en ´010-´011 een laatste vraag 
toegevoegd, nl. in welke mate het invullen van het beoordelingsformulier 
helpend of belangrijk was en indien niet helpend, of het dan storend was. 
Het invullen van de vragenlijst is immers een schriftelijke neerslag van de 
ervaringen in de groep en zou als visueel beeld (tekentaal) ook kunnen 
helpen de ervaringen beter te integreren.  
 
Resultaten: helpende en storende elementen tijdens de sessies en bij het 
verbeelden 
 
Als ‘helpend’ gaven de deelnemende masterstudenten de volgende ele-
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menten aan: geen prestatiedruk, relativeren van eigen leed door het delen 
met en horen van leed van anderen, verbondenheid, veiligheid, aan-
vaarding in een groep, steun van de groepsleden en therapeut, erkenning 
van geleden pijn, vrijuit kunnen spreken, dieper inzicht in zichzelf, beter 
evenwicht, gevoel van bevrijding na eigen werktijd, verhoogd zelfver-
trouwen, minder kritisch voor zichzelf, ruimte om emoties te uiten, meer 
genieten van het hier en nu gevoel i.p.v. te zoeken naar dingen die niet 
juist zitten, verbinden van psychologische en lichamelijke ervaringen met 
elkaar zodat zelfreflectie groter wordt, verwoorden van bepaalde zaken 
zodat ze een plaats krijgen, aanpakken van bepaalde negatieve patronen 
door het reflecteren over de groepssessies, alles op een rijtje zetten door 
invullen van de beoordelingsformulieren, niet over eigen grens moeten 
gaan, spannend om limieten te verkennen, leren luisteren naar anderen 
en naar jezelf, meer bepaald naar je gevoelens, geen verplichting tot indi-
viduele werktijd, groepsgevoel, herbeleving van gevoelens als kind, zelf 
steun kunnen geven aan andere groepsleden. 
 
Als ‘storend’ werden de volgende zaken aangehaald: blokkage door 
emoties die opgewekt worden door verhaal van anderen, de klok die 
aangaf wanneer de individuele tijd was afgelopen (alarm), één bepaalde 
pesso-oefening was eerder een acteeroefening dan een emotionele uiting, 
deelneemster kon niet doen, zeggen en laten wat ze wou tijdens één ses-
sie, onveilig gevoel door praten in een groep, teveel nadruk op gebruik 
van rolspelers, onvoldoende achtergrondinformatie, niks bijleren, desin-
teresse van bepaalde groepsleden werkt remmend, te kleine ruimte, te 
kort individuele werktijd, schrik om anderen te belasten, therapeut was te 
sturend. 
 
Bij de vraag ‘Is het omzetten van ervaringen in de groep in een 
creatief beeld helpend/belangrijk?’ maakte ik een onderscheid tussen 
de antwoorden van de studenten van ´08-´09 en ´09-´010/´010-´011 
omdat in academiejaar ´09-´010 en ´010-´011 de therapeuten vooraf en 
achteraf bij het evaluatiemoment extra uitleg gaven bij deze vraag.  
Reden was dat uit de resultaten van de studenten ´08-´09 bleek dat de 
onderzoeksvraag niet of nauwelijks werd beantwoord en dat ik van de 
veronderstelling ben uitgegaan dat ze de vraag niet goed hadden begre-
pen. Als er een verschil in resultaten werd gezien tussen de verschillende 
academiejaren, ging ik er vanuit dat dit een beïnvloedende factor is met 
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betrekking tot de onderzoeksvraag.  
 De antwoorden haalde ik zowel uit de sessiebeoordelingslijst als uit de 
papers (samenvattingen) die de studenten voor de evaluatie van de studio 
moesten maken. 
 
Studenten ´08-´09 

• Er werd meer spontaan, met minder angst en minder rationaliteit 
getekend in het atelier. 

• Het prettige gevoel bij en na de groepssessies beleefden ze verder 
tijdens het maken van het creatieve beeld. 

• Dieper inzicht in de keuze van onderwerp van masterproef. 
• Door creatie nadien beter inzicht in de ervaringen tijdens de ses-

sies. 
• Weerspiegeling van dieper inzicht in zichzelf in het creatieve 

werk. 
• Creatief beeld biedt houvast op bepaalde moeilijker momenten. 
• Het creatief verbeelden is een afronding van de sessies die terug 

leidt tot nieuwe creaties waardoor je een soort beeldend archief 
krijgt. 

• Meer werken vanuit zichzelf zoals vroeger als kind. 
• Gevoeligheid voor lichamelijke en zintuiglijke informatie wordt 

vergroot zodat dit leidt tot nieuwe inspiratie bij creatief werk. 
 

Studenten  ´09-´010 en ´010-´011 
• Bevordering van reflectie op eigen werk. 
• Bewustwording van een aantal frustraties en onbekende delen 

van eigen persoonlijkheid en grotere zelfkennis. 
• Gevoelens en zelfbeeld worden verwerkt in creaties en het 

bekijken van deze creaties roept terug deze gevoelens van tijdens 
de sessies op.  

• Omzetten naar een creatief beeld is een start om negatieve pa-
tronen te doorbreken; maar of het werkt zal de toekomst moeten 
uitwijzen. 

• Het helpt om meer open te staan voor anderen.  
• Het creatief beeld doet beseffen dat een aantal zaken nog niet 

uitgeklaard zijn.  
• Meer spontaan, ruw, persoonlijk en authentiek creatief werk. 
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• Gemakkelijker om emoties beeldend te verwerken dan erover te 
praten. 

• Een beeld maken dat meer klopt met eigen verlangens kan een 
aanzet zijn tot het veranderen van dingen. 

• Bewuster jezelf en anderen observeren. 
• Verbeelden helpt om gevoelens genuanceerder te beleven. 
• Bewustwording van invloed van omgeving op je eigen ontwikkel-

ing. 
• Schilderij waarin bewustwording van een bepaald (negatief) pa-

troon werd verwerkt, is een baken of merkteken. 
• Al beeldend worden emoties verwerkt en kan een aanzet zijn tot 

doorbreken van negatieve patronen. 
• Verbeelden van ervaringen in de groep helpt om op een lichtere 

manier met dingen uit het verleden om te gaan. 
• Door het verbeelden kan je met eigen zwaktes spelen, er meer af-

stand van nemen en onder controle houden. 
• Verbeelden helpt om tot nu toe onbenoemde patronen te door-

breken. 
• Verbeelden houdt ook het gevaar in dat een aangename, maar 

valse wereld wordt gecreërd. 
 
Tenslotte op de vraag of het invullen van de sessiebeoordelingslijst 
helpend of storend was, gaven de studenten aan dat ze hierdoor een be-
ter beeld kregen van de afgelopen sessie, dat het positieve gevoel van 
tijdens de sessie werd herbeleefd en dat het een middel tot reflectie was. 
 
Discussie: kers op de taart? 
Verschillende malen haalden de studenten aan dat het verwerken van de 
ervaringen van de groepssessies in een creatief beeld hen hielp om een 
beter inzicht in eigen creatief werk te krijgen, om meer inzicht in zichzelf 
te krijgen en om meer persoonlijk en authentieker te verbeelden, maar dit 
wil nog niet zeggen dat ze dan deze ervaringen beter kunnen integreren 
en kunnen oproepen op momenten dat een oud negatief patroon de kop 
opsteekt.  
 Ik stelde tevens vast dat verschillende studenten opmerkten dat 
negatieve patronen en gevoelens verwerkt kunnen worden via het ver-
beelden, maar dit betekent ook nog niet dat het beeld helpt om negatieve 
patronen aan te pakken als deze terug de kop opsteken. Een beeld ge-
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bruiken als middel om te verwerken is niet hetzelfde als een beeld ge-
bruiken om negatieve patronen die terug opkomen, aan te pakken.  
 Dat er een interactie plaatsgrijpt tussen de ervaringen en de creaties, 
wordt wel geduid. Bv. door achteraf een creatie te maken, kan je de posi-
tieve ervaringen langer vasthouden en krijg je een groter inzicht in de 
ervaringen; het creatief beeld doet beseffen dat een aantal zaken nog niet 
uitgeklaard zijn, het positieve gevoel van tijdens de sessie wordt herbel-
eefd, het bekijken van de creaties roept de gevoelens van tijdens de sessie 
terug op.  
 Deze antwoorden kunnen er op wijzen dat verbeelden helpt om de 
ervaringen beter op te slaan en ook terug op te roepen, maar niet speci-
fiek als buffer tegen negatieve patronen die zich terug aandienen.  
 Slechts 1 student van ´08-´09 antwoordde positief op de volledige 
onderzoeksvraag, namelijk, het creatieve beeld biedt een houvast tijdens 
bepaalde moeilijke momenten. In ´09-´010 en ´010-´011 zijn er meerdere 
studenten die een antwoord formuleren op de onderzoeksvraag, maar 
eerder aarzelend en soms positief. Bijvoorbeeld, verbeelden van positieve 
ervaringen is een aanzet tot het veranderen van dingen, tot het doorbre-
ken van negatieve patronen en tot relativeren van andere negatieve erva-
ringen uit het verleden. Een beeld is als een baken in het verdere leven 
en helpt om tot nu toe onbenoemde patronen aan te pakken. Eén stu-
dente verwoordde het als volgt: ‘Door het verbeelden van correctieve 
ervaringen kan je nadien met eigen ‘zwaktes’ spelen, ze op een afstand 
houden en ze daardoor ook beter controleren’. Met ‘zwaktes’ bedoelde 
studente negatieve gedragspatronen die ze bij zichzelf ontdekte tijdens de 
sessies doordat er correctieve ervaringen tegenover werden gesteld. 
 
Dus, het eerste deel van de onderzoeksvraag werd door meerdere stu-
denten positief beantwoord, namelijk een creatief beeld helpt om erva-
ringen binnen de groep beter op te slaan en terug op te roepen. Maar het 
tweede deel werd in beperkte mate positief beantwoord en met deze 
belangrijke opmerking: slechts na expliciet uitleg geven én bevragen bij 
de studenten geven ze aan dat het creatief beeld oproepbaar is en helpt 
in situaties waarin negatieve patronen terug opduiken. Dit leidde ik af uit 
het feit dat veel meer studenten van ´09-´010 en ´010-´011 dit aangeven 
in tegenstelling tot ´08-´09. In ´09-´010 en ´010-´011 kregen de studen-
ten extra uitleg over de onderzoeksvraag omdat ik merkte dat in ´08-´09 
nauwelijks of niet op de onderzoeksvraag werd geantwoord. 
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Conclusie 
 In Pesso-psychotherapie wordt gesteld dat men eerst ervaart (lijfelijk of 
symbolisch) en dat pas nadien inzichtelijk kan geaccepteerd worden. 
Zoals Willy Van Haver stelt: ‘Betekenis en inzicht zijn het eindpunt van 
dit proces, het resultaat van ervaren en niet omgekeerd’ (Van Haver, 
2010, p. 54). Toch blijkt uit dit onderzoek dat duiding door de therapeut 
bij deze stap nodig is, zowel voor als na het ervaringsproces. 
De bedenking dat een ervaringsgroep met studenten niet helemaal kan 
vergeleken worden met een cliënt of cliëntengroep in therapie en dat 
studenten eerder geneigd zijn om sociaal wenselijke antwoorden te geven 
omdat ze tenslotte beoordeeld worden, maakt mijn conclusie voor-
zichtiger:  
 Het kan een aanbeveling naar pessopsychotherapeuten toe zijn 
om de integratie van de correctieve ervaringen in het geheugen via 
een bepaald beeld, nader toe te lichten en het dus niet alleen maar 
over te laten aan de ervaring en gewaarwording. Het is blijkbaar 
belangrijk om cliënten duidelijke informatie te verschaffen over 
deze stap in de therapie. Het gaat niet vanzelf. 
 
Bedenking 
Men kan zich afvragen of dit voor de andere stappen ook nodig is en of 
dit voor andere therapeutische scholen ook een onderzoeksitem kan zijn. 
Namelijk, in welke mate is duiding en informatie geven belangrijk in een 
therapeutisch proces en indien ja, wanneer is het beste tijdstip? Dat psy-
cho-educatie belangrijk kan zijn binnen een therapeutisch proces staat 
vast, maar hoeveel en wanneer? 
 Los van de onderzoeksvraag geven alle antwoorden in de sessiebeoor-
delingslijsten en in de samenvattingen (papers) nog veel informatie voor 
verder onderzoek. Bijvoorbeeld, is er een evolutie in de uitspraken 
merkbaar naargelang de sessies vorderen? Is er een verschil in uitspraken 
naargelang leeftijd van de studenten? Is er een verschil in ervaring van 
helpende en storende elementen naargelang een student individuele 
werktijd heeft en/of in de sessies oefeningen worden gedaan?  
 Bij de verwerking van de resultaten heb ik inderdaad in die richting 
evoluties en verschillen gezien, maar ben er niet verder op ingegaan 
omdat dit niet het doel van het onderzoek was. Maar ik denk dat het wel 
de moeite is om deze gegevens verder te analyseren omdat deze wellicht 
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meer over de efficiëntie en effectiviteit van de pessomethode kunnen 
vertellen. 
Ik beschouw dit eindwerk dan ook als een uitnodiging …. 
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Cliëntverslag  
Pesso-psychotherapie 

 
In de afgelopen vier jaar heb ik Pesso-psychotherapie gedaan in de praktijk in De 
Bilt, bij Arina de Heer en Frank Mans. Ze hebben me uitgenodigd over mijn erva-
ringen met de therapie voor het Tijdschrift voor Pesso-psychotherapie te schrijven, want 
het heeft veel betekend. Daarom heb ik dit geschreven. Omdat het ook een persoonlijk 
verhaal is, laat ik het zonder naam.  
 
Ik kwam in 2006 in therapie in De Bilt, iedere week op de maandag-
avond. Ik koos het zelf want ik had veel problemen. Maar het was geen 
liefde op het eerste gezicht met de Pesso-psychotherapie. Ik vond het 
moeilijk. De avonden brachten me in de war. Ik keek veel uit het raam 
en wenste mezelf en de anderen ver weg. Het lijfelijke werken kwam te 
dichtbij en ik wilde eigenlijk niet aangeraakt worden. De ideale ouders 
leken me types om in de gaten te houden, en eerlijk gezegd een stel wol-
ven in schaapskleren. Ik wilde de anderen in de groep voor ze waar-
schuwen: laat ze niet dichtbij je.  
 En zo was het ook in het echte leven – ik was bang, afwezig, dacht 
eindeloos veel na en er was altijd afstand naar andere mensen. De herin-
neringen aan boze en hulpeloze ouders die me niet als hun eigen kind 
zagen en voor wie ik moest zorgen, stonden als waarschuwende wachters 
om me heen. Het was tijd om er iets aan te doen maar deze therapie leek 
me wel een hele uitdaging.  
 
Het was op een avond een keer wèl fijn in de therapie. Daar begon het 
mee. Het was bij een oefening waar ik een grens van dekens door de 
kamer van links naar rechts trok, met een muur veilig in mijn rug en ie-
dereen aan de andere kant van de lijn. Even rust en duidelijkheid. En het 
mocht, tot mijn verbazing. Zo voelde dat dus. Ik haalde opgelucht adem. 
En met die pluiszachte dekens van de praktijk mag je dus blijkbaar toch 
hele duidelijke dingen doen. Eigenlijk gaven de regels van Pesso veel 
grenzen en veiligheid, merkte ik.  
 Een andere keer vertelde ik dat ik in de drukte op mijn werk het liefst 
als een haas in slalom erdoorheen wilde springen, om er op mijn eigen 
manier mee te dealen. Ik kon in een oefening springen als een haas, het 
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was leuk. De therapie was dus soms ook leuk! En spelen. Ik moest erom 
lachen. Ik kon zeggen tegen de groep en de therapeut: aan de kant, want 
ik moet springen. Ik sprong zo ver niet maar ik wilde zo ver springen. En 
niemand zei: ‘Wat ben jij toch een rare haas.’ 
 
Ook al leek het lijfelijke werken me het lastigst in Pesso-psychotherapie, 
het werkte dus wel het beste. Ik begon structures soms met mijn handen 
achter mijn rug, ik kon goed praten maar ik voelde me heel verlegen en 
hield me in. Het was al heel wat om dat te voelen, en eigenlijk was dat 
fijn. Ik kon in gedachten grote sprongen en gedachtes maken, maar in 
werkelijkheid waren kleine bewegingen veel fijner en was ik stiller. Die 
lijfelijke ervaringen hielpen me een rode draad te vinden in de chaos die 
er altijd in me was.  
 Het hielp ook dat in deze therapie de stemmen de kamer in werden 
gehaald. De 'wachters van vroeger' wachtten me niet meer op na de the-
rapie en plakten niet meer zo op de mensen in de groep. Maar ik puzzel-
de op de therapeuten. Ze waren er ook maar ik wist niet wie ze waren en 
ze begonnen met ouders door elkaar te lopen, niet van het beste soort. 
Er stond een scherm in de kamer en ik wilde ze daar soms achter zetten, 
en toch ook weer niet. Ze waren belangrijk. Het leek me nogal buiten de 
Pesso-methode en dus wist ik niet waar ik ze moest laten. Door een con-
flict in de groep werd het contact met hen onontkoombaar en mijn wan-
trouwen ook. Er was eigenlijk maar één uitweg en die was moeilijk: er 
iets over zeggen. Ze waren in een rol gekomen. Maar niemand in de 
groep had zoiets eerder tegen hen gezegd. Ze moesten worden ontrold 
en dat viel me niet mee. Ik had het gevoel dat ik nu pas echt aan een 
lange slalom was begonnen.  
 
Later begreep ik dat die omweg eigenlijk geen omweg was. Het was no-
dig om te voelen dat alles er werkelijk mag zijn in de Pesso-ruimte. Ook 
mijn wantrouwen en dat dat serieus werd genomen. Dat gaf voor het 
eerst een gevoel van echtheid en er zijn. Dat het over hechting en ver-
trouwen gaat en dat dat begint in het contact met echte mensen.  
 Ik probeerde kussens die beschermden te vervangen door mensen die 
beschermden. En de mensen die beschermden konden soms even een 
ideale ouder zijn, om van te proeven. Ik keek eens naar ze en raakte ze 
eens aan. Zo voelt het dus. Ik wende er langzaam aan ze in de buurt te 
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hebben en te houden. Ik begon langzaam te begrijpen wat er zo ideaal 
aan ze is. Je kunt ze vertrouwen en ze gaan niet weg.  
 Lijfelijk contact werd fijn. Bewegen was leuk. Spelen met stokken èn 
met de anderen was echt héél erg leuk. Ik merkte dat ik niet zoveel wilde 
zeggen en dat de stilte zo fijn was. Omdat het lijf dan kan spreken. Mijn 
lijf was veel langzamer dan ik dacht. En mijn lijf was veel kleiner dan ik 
dacht, het wilde bewegen en voelen in plaats van praten. Het wil spelen 
en het wilde ook niet meer alleen zijn. Ik merkte dat ik eigenlijk haarfijn 
voel wat ik wil, als ik het maar mag volgen. Dat begon ik ook in de struc-
tures te doen.  
 
Mijn lijf werd zo een plek en ankerpunt waar ik steeds naar terug kon, 
net als deze therapie. Ik vroeg me af wat plek eigenlijk betekent in de 
Pesso-psychotherapie. In een structure was er iemand die op me lette en 
bij wie ik hoorde. Het voelde als een plek bij haar. Dat was nieuw. Ik 
begreep het eerst niet. Het stelde me voor raadsels. ‘Als de zaken zo zit-
ten, mag ik mezelf tegen mijn vader beschermen’, bedacht ik. Maar de 
ideale moeder zei: ‘Ik zal jou altijd tegen je vader beschermen.’ Ik vroeg 
haar waarom. ‘Omdat je mijn kind bent’ zei ze, en dat was nog veel 
nieuwer. En dat ze het lijfelijk deed, was pas echt nieuw. Ik kon het niet 
geloven en moest het steeds weer horen.  
 Ik merkte dat plek geen veilige kamer zonder mensen is maar een plek 
bij iemand, bij een ouder die zegt: je bent mijn kind en je hoort bij mij. En 
een ouder die beschermt. En steunt. En begrenst. Dat was totaal nieuw. 
Ik had mijn eigen ouders beschermd en gesteund en begrensd en ik 
schrok toen dat werd omgedraaid. Het zette alles op z'n kop. Ik wist niet 
hoe het was om me klein te voelen en dat te mogen. Het was altijd te 
gevaarlijk geweest en ik had gezorgd dat ik op mijn eigen benen stond. 
Het was nodig dat mijn ouders in de therapie eigen (ideale) ouders kre-
gen. Het haalde een grote last van me weg en gaf me heel veel energie.  
 Mijn armen en benen begonnen te wiebelen en draaien tijdens de Pes-
so-avonden. Ze zeiden; ‘Je mag dus klein zijn, je hoort bij iemand, je 
hoeft je over de wereld geen zorgen te maken en je mag zo ver springen 
als je wilt. Anderen zitten niet in de weg maar ze letten wel op je.’ 
Het werden ouders om mee te spelen en bij uit te rusten.  
 
In Pesso-psychotherapie was voor het eerst voelbaar wat dat begrenzen 
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echt betekent. Ik wist dat ik voor mijn ouders had moeten zorgen maar 
ik had geen idee hoe het anders kon. Het was ook de eerste therapie waar 
'plek' een eigen thema was. In de therapie die ik ervoor had gedaan, had-
den we het over de relatie met mijn moeder en dat ik daarvan los moest 
komen, maar ik wist niet hoe. In stilte vroeg ik me af: welke relatie en 
hoe kom je los als je niet vast zit? De Pesso-psychotherapie gaf me de 
kans om uit te zoeken wat daar vóór lag maar helemaal geen eigen woor-
den had.  
 Het was moeilijk geweest om in de therapie te komen maar weggaan 
ging ook niet zomaar. Het heeft geholpen om in structures aandacht te 
hebben voor het weggaan en dat ideale ouders niet verdwijnen als ik 
wegga. Ook daarin zijn ze nu eenmaal heel erg ideaal, en ook daarin was 
de therapie een plek, een eigen plek om afscheid van te nemen. Ik heb 
voor het eerst begrepen dat weggaan ook verdergaan kan betekenen. En 
dat de mensen van wie je afscheid neemt niet weg zijn omdat je een plek 
bij hen houdt en terug kunt komen. Dat betekent heel veel.  
 
Ik vond de Pesso-psychotherapie mooi en bijzonder omdat het positief 
is. In de eerdere therapie speelde de therapeut alle rollen tegelijk, van 
kwaad en goed en man en vrouw en therapeut, en dat was teveel ge-
vraagd van mij (en misschien ook van hem). Ik had er het gevoel dat ik 
een soort defecte wagen was waar aan gesleuteld werd en dat deed mijn 
zelfvertrouwen geen goed. De Pesso-psychotherapie ging niet uit van 
mijn defect maar van dat ik juist goed ben zoals ik ben. Het ging over 
ontdekken dat je eigenlijk heel goed weet wat bij je past en je als een 
trekvogel jouw richting weet. Maar er staan ervaringen in de weg die het 
in de war brengen.  
 Ik heb na de therapie veel energie en ben nieuwe dingen gaan doen. Ik 
heb heel veel plezier in bewegen en durf me meer met andere mensen te 
verbinden. Ik denk niet meer zoveel na. Ik ga een opleiding doen om te 
werken met mijn handen en mijn hart, iets dat ik altijd heb gewild. Mijn 
hoofd heeft vroeger hard gewerkt om alle chaos het hoofd te bieden, 
maar mijn handen en voeten willen nog zoveel! De therapie heeft me 
veel kracht en duidelijkheid en kwetsbaarheid wanneer het nodig is gege-
ven. Ik voel me groter en kleiner tegelijkertijd. 
 Pesso-psychotherapie gaat voor mij over verlangen. Niet dat alles he-
lemaal vervuld kan worden maar wel dat ik weet waar ik naar verlang. 
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Dat zet iets recht. Als ik nu vastloop denk ik niet: 'Wat is er mis', maar: 
'waar verlang ik naar?' Dat kan ik voelen in mijn lijf. Het maakt me veel 
duidelijk. Het is eigenlijk alsof de ideale ouders uit mijn laatste structure 
nooit meer helemaal uit mijn rug zijn weggegaan en daarom durf ik 
vooruit te lopen en mijn eigen-wijze weg verder te gaan. Of springen. 



 

 65 

Pesso-psychotherapie 
in een individuele setting 
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Samenvatting 
In dit artikel worden de mogelijkheden verkend om Pesso Boyden System Psychomotor 
(PBSP) ofwel Pesso-psychotherapie toe te passen in een individuele psychotherapeuti-
sche setting. PBSP is oorspronkelijk ontworpen als een individuele therapie in een 
groep. Aan de hand van de literatuur en een vignet worden de belangrijkste werkzame 
elementen van PBSP toegelicht. Tevens wordt weergegeven hoe deze in een individuele 
therapie kunnen worden ingezet. 
 
Summary 
In this article the possibilities to use Pesso-Boyden System Psychomotor (PBSP) in an 
individual therapeutic setting are explored. Originally PBSP was designed to use as 
an individual therapy in a group. 
By exploring the literature and using a clinical vignet the most important therapeutic 
interventions of PBSP are described. Also the ways to use them in an individual 
psychotherapy are described. 
 
Inleiding 
Pesso-psychotherapie of PBSP (Pesso-Boyden System Psychomotor) 
werd ontwikkeld door Al en Diane Pesso als een individuele, lichaamsge-
richte psychotherapie in een groep. Het proces van lichamelijke accom-
modatie werd gezien als essentieel voor PBSP en werd alleen aangebo-
den door middel van lichamelijke interactie met groepsgenoten. Daarbij 
werd er van uitgegaan dat lichamelijke interactie niet door de persoon 
van de therapeut wordt geboden.  
 Voor Pesso-psychotherapie was dus altijd een groep noodzakelijk. 
Toch zijn al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw Pessotherapeuten 
op zoek gegaan naar mogelijkheden om Pesso-elementen in individuele 
therapie toe te passen (Perquin, 1986). 
 De afgelopen jaren is Al Pesso zelf steeds minder gebruik gaan maken 
van interactie met rolfiguren. De groeiende overtuiging bij Al Pesso dat 
het toewerken naar een nieuwe helende herinnering de kern van het pro-
ces dient te zijn, maakt dat steeds minder externalisaties worden vervuld 
door rolfiguren. In plaats daarvan doen ‘placeholders’, ‘bookmarks’, en 
‘movies’ hun intrede in zijn werk en worden stemmen en de getuige uit-
sluitend ‘in de lucht’ verbeeld. Alleen de positieve accommodatie door 
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ideaalfiguren, die de kern vormt van de helende nieuwe ervaring, wordt 
uitgevoerd door rolfiguren van vlees en bloed. 
 Deze nieuwe werkwijze maakt de methode ook gemakkelijker toepas-
baar in een individuele setting. 
 De overtuiging dat PBSP een schat aan therapeutische interventies te 
bieden heeft, die ook in een individuele setting tot zijn recht kan komen 
en dat niet uitsluitend de lichamelijke accommodatie het werkzame ele-
ment is, heeft verschillende therapeuten door de jaren heen doen expe-
rimenteren en publiceren over individuele structures. 
 In dit artikel bespreek ik de belangrijkste van die therapeutische inter-
venties. 
 
Geschiedenis 
In het boek ‘Moving Psychotherapy’ (Pesso, 1990), is een hoofdstuk 
gewijd aan ‘Using Psychomotor in Private Practice with Individual Cli-
ents’ door Carl Clarke en Doris Chaves. Clarke onderscheidt vier doelen 
voor therapie:  

1. De cliënt leert symbolische processen te gebruiken om de geïn-
ternaliseerde ideale ouder in te zetten.  

2. De cliënt leert zichzelf te gidsen door middel van de ontwikke-
ling van de ‘pilot’.  

3. De cliënt wordt zich meer bewust van kinderlijke toestanden van 
bewustzijn.  

4. De cliënt krijgt toegang tot alle liefde, die hij beschikbaar heeft.  
Het uiteindelijke doel is: De cliënt kan over zichzelf ouderen, zijn eigen 
ideale ouder worden. Basis-assumptie hierin is dat de ideale ouder inhe-
rent aanwezig is in de cliënt en door het bevorderen van groei en ont-
wikkeling beschikbaar te maken is (Clarke, 1990). 
Sommeling (1994) onderscheidt drie wezenlijke toepassingen van PBSP 
in individuele therapie: 

1. Het beeld zien achter taal en cognities.  
2. Object-relaties visualiseren. 
3. De beweging zien.  

Volgens Sommeling (1994, 2000) worden in therapie object-relaties gevi-
sualiseerd door interne representaties van belangrijke anderen en cogni-
ties van de cliënt, inclusief hun dynamiek buiten de cliënt te brengen, te 
externaliseren. 
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Het therapeutisch proces in een individuele therapie verschilt niet wezen-
lijk van dat in een Pessogroep (Van Haver, 1996). Ook in het hanteren 
van de overdrachts- en tegenoverdrachtsfenomenen zijn er geen wezen-
lijke verschillen.  
 Van Haver (1996, 2000, 2007) beschrijft alternatieve vormen van ac-
commodatie. Door het niet beschikbaar hebben van rolfiguren in een 
individuele setting dienen andere wijzen van interactie beschikbaar te zijn 
om de cliënt een geloofwaardig tegengif voor trauma of verwaarlozing te 
laten ervaren. Hij onderscheidt vier mogelijke vormen van accommoda-
tie: 

1. Het gebruik van materialen als kussens, meubelen, dekens.  
2. Het gebruik maken van ‘self-self interactie’ (dat is een beeld waarin je 

jezelf in een basisbehoefte voorziet, bijvoorbeeld het hoofd steunt op je rechter-
hand) waarbij een lichaamsdeel van de cliënt in de rol komt van 
een (deel van een) ideaal figuur.  

3. Het gebruik maken van imaginaire ideaalfiguren.  
4. Het gebruik maken van een –lichamelijk- deel van de therapeut 

in de rol van ideaalfiguur. 
Dit laatste is slechts in zeer bijzondere gevallen aan te bevelen, waarin de 
cliënt en de therapeut duidelijk het symbolisch en persoonlijk van elkaar 
kunnen onderscheiden. 
 In zijn vignet benadrukt Van Haver (2007) het belang van de exploratie 
van ‘de tegenstroom’ ofwel de historische werkelijkheid van de cliënt om 
tot een juiste antidote te komen. Met andere woorden: voordat een goe-
de en werkzame antidote kan worden gevormd dient eerst op lichamelijk 
niveau inzichtelijk te zijn wat de ‘oude’ coping in stand houdt. 
 Al Pesso maakt in zijn huidige werk gebruik van kleine objecten, bij-
voorbeeld stenen of blokjes om externalisaties vorm te geven. Het ver-
haal van de cliënt, passend bij belangrijke historische figuren, wordt in 
stukjes database, in de vorm van die objecten, buiten de persoon ge-
plaatst. Dit noemt hij ‘placeholders’. Stemmen en de getuigefiguur wor-
den in de lucht geprojecteerd, middels handbewegingen. De nadruk op 
het kunnen ontwikkelen van een nieuwe, helende herinnering, is van 
meet af aan aanwezig in zijn werk, door voortdurend ‘reversals’ aan te 
bieden aan de cliënt. Reversals zijn symbolische, imaginaire omkeringen 
van de negatief geladen figuren in het verhaal van de cliënt, voorlopers 
van de ‘antidote’. 
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Wat werkt in PBSP 
Eén van de belangrijkste motieven om Pesso-psychotherapie op indivi-
dueel niveau toe te passen, is de ervaring dat deze interventies een psy-
chotherapie op een dieper en tranparanter niveau kunnen brengen. De 
lichamelijke dimensie in een Pesso-psychotherapie is van een overtui-
gende eenvoud. De assumptie dat lichamelijke energie zoekt naar actie en 
interactie en daarmee uiteindelijk betekenis laat zien, is een doeltreffende 
wijze het on- of voorbewuste bewust te maken. 
 De therapeut helpt daarbij de cliënt door nadrukkelijk lichamelijke 
gewaarwordingen te helpen exploreren. 
De technieken die Al en Diane Pesso in de loop van hun creatieve leven 
hebben ontwikkeld zijn:  

1. De ‘possibility sphere’, een sfeer van mogelijkheden, waarin de 
cliënt zichzelf kan zijn en zelf verantwoordelijkheid neemt voor 
zijn proces, doordat de therapeut voortdurend de ‘pilot’ van de 
cliënt aanspreekt. 

2. ‘Micro-tracking’ als instrument om het affectieve proces van de 
cliënt op de voet te volgen: de voorbewuste affecten van de cli-
ent worden via de therapeut verwoord door de getuigefiguur. 

 Daarbij blijft de therapeut voortdurend in contact met eigen li
 chamelijke gewaarwordingen. 
 Daarbij wordt gebruik gemaakt van ‘stemmen’: positief, neutraal 
 of negatief geladen overtuigingen, die worden ge-externaliseerd, 
 waardoor de cliënt in staat is zich bewust te zijn van de lichame
 lijke impact van die interne boodschappen. 
3. Positieve fragmentfigures, die bij te heftige en overspoelende af-

fecten ingezet kunnen worden om de cliënt in het hier en nu te 
steunen en te stabiliseren. 
Terwijl de cliënt zich gewaar blijft van het eigen affect en zich 
bewust wordt van zijn disfunctionele copingstrategieën, komen 
middels affectieve associaties kenmerkende herinneringen boven 
die veelal negatieve interacties vertegenwoordigen met belangrij-
ke figuren uit het verleden. 

4. Bepalende, met negatieve affecten geladen interacties uit de ge-
schiedenis van de cliënt worden voortdurend aangeboden in hun 
positieve tegendeel: een ‘reversal’ of omkering. 
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Uiteindelijk komt de meest geladen positieve omkering in een rol 
als een ‘ideaalfiguur’. Hierbij is lichamelijke interactie essentieel. 
Het gaat dan vaak om vervulling van een van de basisbehoeften: 
plek, voeding, steun, bescherming of veilige begrenzing. 

5. In sommige gevallen ervaart de cliënt geen ruimte om positieve 
interactie in te nemen. Vaak is er dan sprake van parentificatie, in 
Pesso-termen: ‘holes in roles’. De client is onbewust innerlijk be-
zet met de taak behoeften te vervullen van zijn (voor)ouders, 
siblings of andere belangrijke relaties uit het verleden. In een der-
gelijk geval worden eerst deze figuren geëxternaliseerd en krijgen 
zij door eigen ideaalfiguren vervuld wat zij nodig hadden gehad, 
zodat de cliënt symbolisch deze taak kan afleggen. Er komt dan 
ruimte voor de vervulling van zijn/haar eigen behoeften. 

6. In laatste instantie is het van belang dat de cliënt de corrigerende 
symbolische ervaring op de juiste leeftijd, met de passende ideaal-
figuur kan internaliseren. Pas dan biedt een corrigerende ervaring 
ook een nieuw perspectief. 

 
Een Individuele Structure in fasen 
Eerder brachten Perquin en Vos (2008) de fasen van een structure in 
kaart. Volgens dit model kan ook gekeken worden naar een individuele 
Pesso-psychotherapie. 
 Een therapiesessie kan schematisch worden weergegeven in 4 kwa-
dranten. De horizontale as verdeelt heden en verleden. De verticale as 
onderscheidt de ‘oude’ herinnering van de ‘nieuwe’ herinnering. 
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              PRESENT  
 

 
        
       PAST 
 
OLD            NEW 
Een therapiezitting loopt in principe van linksboven naar rechtsboven, 
van heden naar heden, van oud naar nieuw, via het verleden. 
 De belangrijkste therapeutische taken kunnen in deze volgorde worden 
aangegeven: 
 
True scene:  

1. Aangaan van het contract en bevorderen van een ‘possibility 
sphere’. 

2. Exploreren van de ‘embodied mind’ en overdrachtsconstellaties. 
3. Externaliseren van objectrelaties en negatieve cognities in dienst 

van de afweer; ‘fragmentfigures en voices’. Plaatsen ‘placehol-
ders’. 

4. Microtracking van het affect. 
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Historical scene: 
4.   Microtracking van het affect. 
5. Zo nodig behandelen van de geparentificeerde bezetting: ‘Fill ho-

les in roles’. 
 
Antidote 

6. Formuleren en instellen van een ‘antidote’ (tegengif) 
 
Nieuw perspectief 

7. Internaliseren van de antidote. 
8. In staat tot ouderen over zichzelf (‘selfparenting’). 

NB: Microtracking wordt in alle kwadranten toegepast. 
 
In schema: 
 

PRESENT 

 
       PAST 
 
OLD              NEW 
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De fases aan de hand van een casus 
Mw. W. is een 39-jarige onderwijzeres. Zij kwam anderhalf jaar geleden in indivi-
duele therapie met klachten van paniek en opgebrand zijn. Daarnaast waren er de-
pressieve klachten, een negatief zelfbeeld, verstoord lichaamsbeeld en eetbuien met 
dwangmatig lijnen. Cliënte zat ziek thuis, gebruikte antidepressiva. 
 Tijdens de structurerende en inzichtgevende individuele psychotherapie kon zij 
haar werk hervatten en loste de paniek op. Ondanks meer inzicht in de herkomst 
van haar negatieve lichaamsbeeld, bleven eetbuien en het dwangmatig lijnen op de 
voorgrond. 
 In de therapie wordt het contract veranderd:  
Besloten wordt nadrukkelijker aandacht te geven aan haar eet- en lijnverslavingen 
en aan het lichaamsbeeld. In deze sessie worden PBSP technieken ingezet als 
boven beschreven: 
 
True Scene 
Mw. W. meldt op klaaglijke toon dat ‘het helemaal niet goed gaat’. Ze zegt somber 
en apathisch te zijn. Er is een innerlijke stem die zegt: ‘Het is niks en het wordt 
niks’. Ik vraag cliënte of ze die innerlijke boodschap buiten haar wil brengen door 
deze boodschap op het bord te schrijven, zodat ze ernaar kan kijken en kan erva-
ren wat dat met haar doet. 
 

1. Bevorderen possibility sphere 
3. Een negatieve cognitie wordt gevisualiseerd, als ‘stem’ 

 ge-externaliseerd. 
Ze gaat deze confrontatie aan. Ik vraag haar de boodschap tot haar 
door te laten dringen en te beschrijven wat dit in haar lichaam doet. Ze 
zegt dat ze het in haar buik voelt, maar ze weet niet wat ze daar voelt. 
Ze probeert haar buik ‘altijd links te laten liggen’. Huilend zegt ze dat 
ze daar nooit iets voelt. Ik vraag haar of ze wil proberen een van haar 
handen op die plek van haar buik te leggen. 

3. Haar hand komt in de rol van contactfiguur, een posi-
tieve ‘fragmentfigure’ ter ondersteuning. 
Aarzelend stemt ze toe. Op mijn verzoek gaat met haar aandacht naar 
haar buik en ik vraag wat ze voelt onder haar hand. Ze is aangeslagen 
als ze meldt dat het ‘heel erg LEEG’ voelt daar in haar buik, nog 
steeds gekoppeld aan de geëxternaliseerde boodschap: ‘Het is niks en het 
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wordt niks’. Ik vraag wat haar buik wil (qua beweging) dan wel nodig 
heeft. 

2. Exploreren van de ‘embodied mind’. De therapeut helpt de 
cliënt bewust te zijn van haar lichaam. 

 
Historical Scene 
‘Wat mijn buik nodig heeft? Een boterham met tevredenheid!’ antwoordt cliënte 
meteen met een verontwaardigde blik en stem: ‘Zo zei mijn moeder dat altijd!’  
 

4. Microtracking affect. 
Ik zeg: ‘Als hier een getuige was kon die zien hoe pijnlijk het voor je is 
wanneer je je die boodschap van je moeder herinnert’. 
‘Mijn moeder kon alleen maar liefde geven door ons vol te stoppen, om 
daarna me te vertellen dat ik te dik was,’ je bent niks en je wordt 
niks!’. Ik zeg:’ Een getuige zou kunnen zien hoe razend en machteloos 
je dat maakt, die tegenstelling’. ‘Daarom is lijnen voor mij de enige optie 
om te voldoen! Maar daarom moet ik ook steeds snaaien om me beter te 
voelen als ik me leeg en verlaten voel’. ‘Ik moet lijnen om te voldoen!’. 
 Haar hand laat plotseling haar buik los, vol afkeer: ‘Ik wil mijn 
buik niet voelen!’. 

 
Antidote 
Ik vraag cliënte zich voor te stellen hoe het zou zijn als haar hand de rol op zich 
zou nemen van een de hand van een ideale moeder, die haar buik zou koesteren als 
die leeg zou voelen. Een hand die zegt: ‘Je bent goed zoals je bent’. Ze stemt in en 
de hand die eerst de rol van contactfiguur had, wordt nu de hand van een ideale 
moeder. 
 

6.  Formuleren en instellen van een antidote. 
Cliënte wordt erg verdrietig en angstig voor de impact van het verdriet. 
Ze noemt haar moeder ‘mishandelend’, ze roept: ‘Ik moet het oplossen!’ 
‘Ik moet lijnen!’. 
 Het wordt duidelijk hoe angstig zij is haar oude coping (lijnen) los te 
laten. Het is haar manier om de binding met de reële moeder vast te 
houden. 
 Ik vraag haar opnieuw naar haar buik te gaan met haar aandacht en 
te voelen wat de hand van een ideale moeder haar had kunnen geven. Zij 
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zegt’ Ik voel de warmte van de hand, deze vult mijn buik met waarde-
ring en aandacht’. Ik vraag haar zich te concentreren op de warmte van 
haar hand en tijd te nemen de liefdevolle warmte in te nemen. 

 
New Perspective 
Ik vraag op welke leeftijd ze die warmte van een ideale Moeder had willen ervaren. 
Ze voelt zich een 8 of 9 jarig meisje, zegt ze. Ik vraag haar om op die leeftijd de 
warmte van de hand van de ideale moeder in zich op te nemen. 
 

7. Internaliseren van de antidote 
` Ze zucht tevreden. Als dit er was geweest had ik op een andere manier 

ervaren wat liefde is, ze huilt zachtjes. Liefde was niet door de maag ge-
gaan, maar door de huid, in de vorm van een validerende aanraking. 
 Ik had mezelf niet opgezadeld met de tegenstelling van en moeten 
snaaien als ik me rot voel en me vervolgens zo schuldig en rot voelen over 
mijn lijf. 

8.  Selfparenting, in staat tot ouderen over haarzelf. 
 

Slotbeschouwing 
In dit sterk ingekorte vignet is een casus beschreven, waar interventies 
uit de Pesso-psychotherapie zijn toegepast in een individuele therapieset-
ting. Een aantal van de meest wezenlijke en werkzame bestanddelen uit 
het werken met lijfelijke interacties zijn daarin opgenomen.  
 Na ervaring te hebben opgedaan met Pesso-psychotherapie in groepen 
en in individuele therapie, denk ik dat de toepasbaarheid niet staat of valt 
met de aanwezigheid van rolfiguren, die voor lichamelijke interactie kun-
nen zorgen. Eerder is van belang dat in de dans tussen cliënt en thera-
peut kan worden ingegaan op de ‘embodied mind’ van de cliënt: Zijn de 
cliënt en therapeut in staat tot lichamelijke introspectie ? Kunnen daarbij 
vrijkomende affecten op een lijfelijke manier aandacht krijgen? Daarbij 
staan een creatief koppel van cliënt en therapeut veel manieren ten dien-
ste om objecten te externaliseren. Dat vraagt wel vaardigheden en inzich-
ten van cliënt en therapeut.  
 De therapeut dient in verbinding te staan met eigen lichamelijke ge-
waarwordingen en moet kunnen omgaan met heftige affecten. De thera-
peut zal zelf geleerd moeten hebben en er aan gewend (dienen te) zijn 
vanuit het lichaam te werken. De cliënt dient gewend te zijn om stil te 
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staan bij het eigen lichaam. In het behandelcontract zal deze werkwijze 
toegelicht en afgesproken dienen te zijn. 
 De therapeut dient gericht te zijn op het aanbieden van nieuwe herin-
neringen aan de cliënt op het niveau van het lichamelijk beleven. 
In het zoeken naar mogelijkheden om gewenste interacties te ervaren 
komt de ‘possibility sphere’ aan het licht: Betrokkenheid en tegelijkertijd 
respect voor de autonomie van de cliënt zijn daarbij noodzakelijk. 
Al Pesso heeft pas na tientallen jaren werken met groepen en werkelijk 
lijfelijke interactie een manier ontwikkeld om hetzelfde werk in een indi-
viduele setting te kunnen doen. 
 Ik denk dat voor Pessotherapeuten en hun cliënten hetzelfde geldt. De 
groep, met de mogelijkheid van werkelijke lichamelijke interactie, is voor 
cliënten met nog weinig notie van hun lijf de geëigende plek om zich 
bewuster te worden van hun lichaam. 
 Voor therapeuten is ervaring in de groep eveneens onontbeerlijk als 
podium om werkelijk in contact te komen met de kracht van het licha-
melijk weten, van lichamelijke interacties en betekenissen. 
 Vanuit deze ervaring kunnen de waardevolle interventies uit de Pesso-
psychotherapie vruchtbaar worden toegepast in individuele psychothera-
pie. 
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Lezing van Lowijs Perquin op het 
symposium van de Pessovereniging in 
2013 
 
 
P R I J N A   V A N   D U U R E N 
 
Lowijs Perquin houdt een boei-
ende lezing over hoe je in Pesso-
psychotherapie om kan gaan 
met trauma. En waarom juist 
deze vorm van therapie zo ge-
schikt is om trauma te behande-
len. Het focus is seksueel mis-
bruik. Hij beschrijft hoe een 
trauma je kan veranderen: het 
maakt dat je wil controleren, dat 
je niet durft te ontvangen en dat 
je jezelf afsluit. Je wil wel via een 
ander ontvangen, via een om-
weg, indirect. Je gaat bij voor-
beeld zorgen voor een ander om 
in feite iets van een ander te 
willen krijgen. Er is ook rouw 
om het verlies van jezelf en het 
verlies van de belangrijke ander, 
omdat diegene door het trauma-
tiserende gedrag naar jou toe 
niet meer de eenduidig dierbare 
persoon is als daarvoor. Je komt 
voor je gevoel alleen te staan. 
Terwijl je verlangt naar contact, 
durf je niemand dichtbij te laten 
komen. 
 Lowijs maakt duidelijk hoe het 
trauma in het lichaam is opge-
slagen en hoe je via lichamelijke 
bewustwording met de emoties 

in contact komt en daardoor 
met het afgesloten gebied in 
jezelf. Hij laat zien dat in de 
Pessogroep het verborgene in 
jezelf verkend kan worden in 
een tempo dat je zelf bepaalt, 
dat helder voor je is en waarbij 
je zelf de regie houdt. De Pesso-
therapeut staat als betrouwbare 
gids aan je zijde, waardoor de 
hoop ontstaat dat anderen ook 
respect voor je zouden kunnen 
hebben. Er ontstaat ruimte om 
je verlangens te beleven. Eerst 
innerlijk, met de mogelijkheid 
om verlangens daarna in contact 
met de ander in de groep ook 
fysiek te ervaren. 
 Na de lezing is er gelegenheid 
geweest om te ervaren welke 
informatie je kan halen uit een 
oefening. Afrondend heeft een 
levendige discussie plaats ge-
vonden over hoe lichamelijke 
therapie zodanig kan worden 
toegepast dat het geen hertrau-
matisering wordt. 
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De slides van de lezing, een hypothetisch model 
gebaseerd op het therapieverhaal van een cliënte 

 
 

 
Trauma en het lichaam in de 

Pesso-therapie 
 

dr Lowijs Perquin 
 

Opleider Pesso-therapie 
 

Psychiater - psychotherapeut 
 
 
 
 

Trauma en het lichaam 
 

            
          Seksueel misbruik als focus 
 

 Verstoring van contact met het eigen lichaam 
 

 Verstoring van contact met andere mensen 
 

 Eerherstel van de lichamelijke integriteit 
 

 1 : 1 therapie heeft risico’s 
 

 Individuele therapie in groep is veiliger 
 

 Intimiteit binnen veilige sfeer en context 
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 1. De behoefte aan controle 
 
 2. Veiligheid en bescherming 
 
 3. Schuld en schaamte 
 
 4. Openheid / ontvankelijkheid 
 
 5. Boosheid 
 
 6. Genegenheid 
 
 7. Rouw, verlies 
 
 8. Behoefte aan een tegenervaring 
 
 
 

1. De behoefte aan controle 
 

 Ik wil controle over mijn emoties houden. 
 

 Ik wil niet afhankelijk zijn. 
 

 Ik durf de therapeut niet te vertrouwen. 
 

 Ik vertrouw alleen mezelf. 
 
 
 

2. Veiligheid en bescherming 
 

 Ik wil iedereen in mijn omgeving beschermen, mijn kind, mijn part-
ner, zelfs mijn ouders. 

 
 Zelf kom ik steeds in gevaarlijke situaties. 

 
 Ik heb me zelf nooit echt veilig kunnen voelen, eerder opgejaagd 

wild. 
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3. Schuld en schaamte 
 

 Ik zag mezelf als de veroorzaker van het seksuele contact met mijn 
neef, terwijl ik het walgelijk vond. 

 
 Ik had - voorafgaande aan het misbruik – deze neef nooit zo mogen 

aanbidden. 
 

 Ik wantrouw mijn gevoelens. Ben al bij voorbaat bang aanleiding te 
geven tot… 

 
 Ik voel me schuldig over onschuldig gedrag. 

 
 
 

4. Openheid / ontvankelijkheid 
 

 Ik sluit me af als de ander aan mij wil geven. 
 

 Ik kan alleen ontvangen, als ik iets kan terugdoen. 
 

 Via mijn kinderen geef ik aan het kind in mezelf. 
 

 Kwetsbaar zijn is gevaarlijk en vernederend. 
 

 Mijn wens om open te staan om bemind te worden is zo afgestraft... 
 
 
 

5. Boosheid 
 

 Hekel aan de ander, als ik me kwetsbaar voel. 
 

 Ik verzet me tegen mijn boosheid. Het slaat naar binnen: ik heb een 
hekel aan mezelf als ik me zo voel, dan sluit ik me af. 

 
 Bij negatieve gevoelens, zoals woede en jaloezie, walg ik van me-

zelf. Het mag er niet zijn. 
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6. Genegenheid 

 
 Verwarring: als ik van iemand houd, geef ik me met huid en haar, 

maar ik ervaar het ook als vernederend. 
 

 Ik heb geen liefde voor vader kunnen uiten 
 

 Ik zorg mijn partner dood. 
 Wil ik mannen de baas zijn? 

 
 
 
 

7. Rouw, verlies 
 

 Ik verloor mijn vader: hij werd mijn partner 
 

 Mijn moeder viel van haar voetstuk 
 

 Intimiteit bestond niet meer, alleen macht 
 

 Op mijn intuïtie vertrouwen, durf ik niet 
 

 Ik heb mijn spontaniteit verloren 
 

 Ik ben nooit kind geweest 
 
 
 

8. Behoefte aan een tegenervaring 
 

 Ouders die van elkaar houden 
 

 …gelijkwaardig aan elkaar zijn 
 

 …die onvoorwaardelijk van het kind houden 
 

 Verleidelijk mogen zijn zonder risico’s te lopen 
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 Kwaad mogen zijn zonder represailles 

 
 Een eigen plek krijgen, voeding, bescherming, ondersteunding en 

veilige begrenzing ervaren 
  - op concreet en symbolisch niveau 
  - zodat je het je eigen kunt maken 
 
 
 
 
HIPPOCAMPUS 
Expliciete geheugen over emotionele gebeurtenissen 
 
AMYGDALA 
Impliciete geheugen over emotionele herinneringen 
 
 
 
 
 

Effectieve therapie bij trauma 
 

 disfunctionele, oude patronen worden bewust 
 

 impliciete, storende herinneringen worden expliciet 
 

 het verleden wordt ‘achtergrond’ 
 

 versterking executieve - frontale = ‘egofuncties’ 
 

regulatie van emoties, motivatie, planning, beslissen 
 

 toename van de autonomie 
 

 vrijer worden van het handelingsperspectief 
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Trauma en het lichaam in therapie 
 

 Betrek de lichamelijke bewustwording 
 

 Betrek lichamelijke interventies 
 

 Exploreer de behoeften verbaal en lichamelijk 
 

 Organiseer gestructureerd lichamelijk contact op symbolisch ni-
veau: 

accommodatie in Pesso-therapie 
 

 Help de cliënt de nieuwe ervaring te integreren 
 
 
 
 

Pesso-therapie 
 

 Activering van affectieve spoor   Microtracking 
 

 Activering autonomie    Sturend Ego 
 

 Symbolisch lichamelijke contact   Juiste tegenvorm 
 

 Corrigerende ervaring    Antidote  
 tegengesteld aan het verleden 
 

 Behoefteniveau van het kind   Concreet 
       Symbolisch              
       Geïntegreerd 
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Kenmerken Pesso-therapie 

 
 Lichamelijk contact in een geritualiseerde vorm 

 met een symbolische betekenis. 
 

 De cliënt heeft de regie, er gebeurt niets wat deze niet eerst zelf 
aangeeft. 

 
 De medegroepsleden zijn beschikbaar voor de rollen die zij op zich 

nemen en weer afleggen. 
 

 De therapeut schept de voorwaarden waarin de cliënt de therapeu-
tische ontdekkingsreis aangaat. 

 
 De therapeut stelt zich op als volgzame gids, als regisseur die de 

hoofdrolspeler zijn eigen scène laat improviseren en is niet als rol-
speler beschikbaar. 

 
 
 
 
 

Demonstratie 1 Microtracking 
 

 Benoemen van het affect 
 

 Context in de woorden van de cliënt  ‘getuigefiguur’ 
 

 Zo min mogelijk parafraseren 
 

 Eigen commentaar, zelfkritiek    ‘stemmen’ 
 twijfel, waarschuwing, verbod: als citaat 

 
 Begin van corrigerende ervaring   ‘bookmark’, 

       ‘positieve figuur 
 

Demonstratie 2 Antidote 
 

 Corrigerende ervaring in een ideale ouderoefening 
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Pesso-therapie 

 
 Activering van spiegelneuronen  Microtracking 

 
 Activering frontale hersenfuncties  Pilot Ego 

 
 Symbolisch lichamelijke contact  Shape – Countershape 

 
 Een nieuwe ervaring tegengesteld  Antidote, 

aan het verleden   Basale behoeften 
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Verslag van de bijeenkomst van de 
Vereniging voor Pesso-psychotherapie 
op 22 maart 2014 
 
Workshop 'Placeholder' van 
Monique Cuppen 
 
 
M A R G R E T   K A A N D O R P 
 
De nieuwe techniek binnen de 
Pesso-psychotherapie van Al 
Pesso werd in de middag na de 
jaarvergadering van de vereni-
ging door Monique Cuppen 
uitgelegd en met beeldmateriaal 
gedemonstreerd.  
 Daarnaast hebben we aan den 
lijve in tweetallen kort kunnen 
oefenen met deze nieuwe 'stuff'. 
 Monique begon met vertellen 
dat, hoewel je het werken met 
Placeholders een nieuwe tech-
niek mag noemen, het grond-
concept van de Pesso-methode 
hetzelfde is gebleven.  
 Het lijkt er op dat Al nieuwe 
trends volgt, ontdekkingen in de 
neurowetenschappen bijhoudt 
en deze een plaats geeft binnen 
zijn methode.  
 Bij Monique kwam het 
bekende, ondertussen oude 
liedje van The Kinks op: ‘He's a 
dedicated follower of fashion’. 
Wij vrouwen zijn ook weer wat 
kortere rokjes gaan dragen de 
laatste tijd, we passen ons aan 

aan het modebeeld. Kortom we 
staan nooit stil en volgen waar 
dit positief voor ons lijkt nieuwe 
trends. 
 Het grondconcept blijft zoals 
het was, namelijk het creëren 
van synthetische herinneringen 
die een precies passend ant-
woord geven op niet vervulde 
basisbehoeften uit de kindertijd. 
Pesso benadrukt tegenwoordig 
de aanname dat het kind wordt 
geboren met een soort 'moral 
sense', het 'weten' wat het nodig 
heeft. Zo zou het moeten zijn in 
het leven, en als het anders is, 
blijft het kind op zoek. Dit zou 
tevens passend zijn met wat is 
ontdekt over het brain reward 
system in de neurowetenschap-
pen.  
 Maar wat houdt de nieuwe 
techniek van Pesso in? Wat is 
anders geworden?  
 Allereerst wordt er meer gew-
erkt in de verbeelding, in de 
'minds eye' en in de 'minds 
body' en minder met de wer-
kelijke lichamelijke interactie. 
Dit laatste gebeurt bijna alleen 
nog in de antidote fase. De ra-
tionale achter deze verandering 
heeft te maken met het idee dat 
op deze wijze hertraumatisering 
kan worden voorkomen. Door 
de toegang tot de historical sce-
ne niet 'wijd open' te zetten, 
wordt het traumatische associ-
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atie-netwerk minder geactiveerd.  
 Een andere reden is dat het 
met deze techniek mogelijk is 
om ook individueel te werken. 
 Dit is een praktisch voordeel 
voor therapeuten in Duitsland 
en Tsjechië waar Al tegen-
woordig veel werkt. Een verder 
genoemd voordeel zou zijn dat 
het werken met levende rolfig-
uren minder symbolisch is, ver-
warring kan geven en om die 
reden kan interfereren met de 
subjectieve beleving. 
 Monique schetste vervolgens 
een aantal nieuwe termen die Al 
heeft geïntroduceerd. 
 Om te beginnen de Placeholder, 
een verzamelnaam voor alles 
wat met een reële persoon of 
met een abstractie bijvoorbeeld 
'het werk' of 'de dood', ten tone-
le wordt gebracht door de cliënt.  
 Je kunt het de database noe-
men van alles wat hiermee ver-
bonden is of het associ-
atienetwerk in het brein, wat 
hiermee samenhangt. Dit wordt 
in de ruimte zichtbaar gemaakt 
door een voorwerp. 
 Dan de term Bookmark, deze 
wordt gemaakt naar aanleiding 
van een opmerking van de cliënt 
bijvoorbeeld: ‘mijn vader was er 
nooit voor me’, dit gevoel kan 
direct worden omgebogen van 
negatief beleefde kwaliteit van 
een reële historische persoon 

naar een aspect van een ideaal-
figuur. 
 De ombuiging heet een Rever-
sal en is het tegendeel van de 
reële ouder, in geen enkel 
opzicht gelijkend op de reële 
ouder en opgebouwd tijdens de 
hele structure uit alle Book-
marks die vastgesteld zijn. Dus 
eigenlijk een zorgvuldig 
samengestelde ideale ouder. 
 Het begrip Principles staat voor 
projecties en wordt geëxternal-
iseerd/geconcretiseerd in kleine 
voorwerpen. Deze worden let-
terlijk in de ruimte geplaatst, 
meestal op de placeholder waar-
aan die projectie 'kleeft'. Op het 
juiste moment in de structure 
kunnen deze projecties 
verplaatst worden naar de per-
soon (kan zijn de placeholder 
van een reëel figuur uit het 
verleden of naar de ideaalfig-
uren) waar deze kwaliteit 
eigenlijk thuishoort. Een Princi-
ple Mover is een rolfiguur die 
op rituele wijze op het juiste 
moment het 'principle van …' 
verplaatst naar de figuur bij wie 
het thuishoort.  
 Dit kan, al naar gelang de 
wens van de cliënt, ook door de 
therapeut of cliënt zelf gedaan 
worden.  
 Movies in een structure zijn 
voor Pesso therapeuten bekend 
en worden 'gemaakt' wanneer er 
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sprake is van 'holes in roles'. Het 
is een 'film' die gemaakt wordt 
voor de ogen van de cliënt, 
waarbij het tekort gekomen deel 
van bijvoorbeeld een ouder een 
passende antidote krijgt, zodat 
de cliënt zich van die taak on-
tslagen kan voelen, rust ervaart 
en zelf ontvankelijk wordt voor 
positieve ervaringen. 
 Het toepassen van deze 
methode in de praktijk werd 
toegelicht met behulp van de 
bekend veronderstelde 
zogenaamde kwadranten. In het 
eerste kwadrant worden via mi-
crotracking voices en placehold-
ers ten tonele gevoerd. Zo gauw 
een detail van een reële histor-
ische persoon wordt genoemd, 
komt er een placeholder en de 
reversal wordt meteen 
'klaargezet', na het herkennen 
van de bookmark, zodat er 
steeds een beweging van tweede 
naar derde kwadrant en weer 
terug plaatsvindt. Uit al deze 
bookmarks ontwikkelt zich de 
ideaalfiguur die de antidote 
vormt, het derde kwadrant. 
 Hoe zit het dan met het 
lichaam? Het lichaam neemt nog 
steeds een grote plaats in en 
blijft belangrijk. Microtracking 
en ruim aandacht voor licha-
melijke aspecten, iets waar de 
therapeut goed in moet zijn, is 
niet verdwenen. De getuigenfig-

uur, die de emoties ziet in de 
context van het vertelde verhaal, 
is niet verdwenen. 
 We bekeken gezamenlijk korte 
fragmenten van dvd's waar 
Pesso met deze nieuwe aanpak 
werkte in Tsjechië met mensen 
die in opleiding zijn. Heel 
duidelijk instrueert Al degene 
die een structure doet, dat bij 
een reversal niet de reële vader 
maar de totaal nieuwe vader in 
de mind's eye kan komen, de 
ideale vader die nu geeft wat de 
cliënt toen nodig had. Er is 
natuurlijk ook ruimte om te 
rouwen om het gemis van wat er 
toen niet was. Een groot 
verschil is dat de therapeut nu 
meer de regie heeft en de 'moral 
sense van het kind' bevestigt, 
ook al geeft de cliënt dit (nog) 
niet zelf aan. Dat deze weg met 
snelle reversals meer directief 
werken betekent is duidelijk, wel 
met steeds goede checks en pas-
sende reacties op hoe de cliënt 
reageert. Aan het einde van de 
sessie kreeg de cliënt de keuze 
om ideale ouders te kiezen in de 
vorm van echte mensen, dus 
rolfiguren, of symbolisch. Hij 
koos voor levende rolfiguren, 
dit was mogelijk omdat het zich 
afspeelde in een groep.Het was 
een duidelijk afgerond geheel 
met een 'new map' aan het eind 
van de sessie.  
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 De vraag werd gesteld of nu 
de overdracht niet groter wordt. 
Ja was het antwoord, dat 
gebeurt hier waarschijnlijk wel, 
maar dat zou geen probleem 
hoeven zijn. Een ander punt van 
kritiek welke genoemd werd, 
was dat nu minder de techniek 
van polarisatie van historische 
figuren gebruikt wordt. Dit was 
voorheen meer nodig om de 
loyaliteit te bewaren en ook het 
negatieve de ruimte te geven. 
Omdat het nu niet de bedoeling 
is het negatieve veel ruimte te 
geven is polarisatie niet nodig, 
integendeel. De placeholder met 
negatieve aspecten krijgt minder 
kracht door de reversals met 
ideaalfiguren in de lucht. De 
therapeut brengt het tegen-
overgestelde tot leven en laat 
deze praten. Drama is nodig. 
 We werden door Monique 
uitgenodigd om in tweetallen te 
oefenen met placeholders en 
reversals. Dit was natuurlijk 
leerzaam en gaf stof tot na-
beschouwingen. 
 Hierna werd gediscussieerd 
over de voor- en nadelen van 
deze vernieuwing. De opmerk-
ing dat Al met therapeuten 
werkt en niet meer met ernstig 
getraumatiseerde cliënten en dat 
dit verschil maakt, werd alom 
van belang geacht.  
 De vraag werd opgeworpen of 

het met voorwerpen werken op 
meer symbolische wijze, niet 
teveel het senso-motorische 
aspect doet vergeten. Het leren 
om als rolfiguur in een groep te 
functioneren, lichamelijk een rol 
te hebben en zo mee te leven 
met degene die werkt, verandert 
met deze methode. Als observa-
tor beleeft een cliënt ook veel 
mee. Dit valt bij individuele 
therapie weg. Kan iedereen zo 
werken zoals Al het nu doet? Is 
er niet eerst een basis nodig in 
de zin van dat men eerder gew-
erkt heeft met het 'oude' sys-
teem? Is meer symbolisch ver-
mogen nodig bij de cliënt? Waar 
blijft het lichaamsgerichte wan-
neer er geen rolfiguren meer zijn 
maar alleen voorwerpen? Wie is 
nu vooral de regisseur: de thera-
peut of de cliënt?  
 
Aan het eind van de middag 
werd een pleidooi gehouden om 
vooral ook trouw te blijven aan 
waar je goed in bent. Dat klinkt 
als een goede slotzin waarna na 
dankbetuigingen en bloemen 
aan Monique voor het houden 
van deze workshop we met een 
gezamenlijk drankje en hapje 
aan de bar konden napraten en 
de dag afsluiten. 
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