
GESTALTTHERAPIE ALS SYMMORFOSEPROCES.

Georges Wollants

"Tofornt is not to knead
but to condense..-"
(von Hornbostel, 1927)

L. Inleiding: kleine geschiedenis van de
scheefgroei van de Gestalttherapie

Dit artikel gaat over 'symmorfose'
'Symmorfose' is het proces waarbij psychotherapeut

en cliënt samen vormen laten ontstaan voor wat er
gaande is, zodat er meer besef (awareness) kan
oontwikkelen omtrent wat zich voordoet in het veld
organisme-wereld, besef ook omtÍent wat er mogelijk
is met wat zich voordoet in dit veld

De term "symmorfose" is door mij in de Nederlands-
talige literatuur ingevoerd, vanuit mijn onvrede met
de manier waarop Gestaltpsychotherapie vaak wordt
voorgesteld, nl. als een geheel van technieken en ex-
perimenten,. Dit is één van de belangrijkste en hard-

nekkigste misvattingen over Gestalttherapie (I-aura

Perls,l97Z, I 978 ; Milleq i989).

Hoe is deze scheefgroei tot stand gekomen?

Toen Fritz Perls New York verliet, zag hU

zichzelf zowat de reizende ambassadeur van

de psychotherapie-richting die hij mee had

uitgewerkt: hij gaf overal didactische work-
shops, meestal aan psychotherapeuten, met
als doel de principes van de Gestalttherapie
te demonstreren.

Ftrij overbeklemtoonde hierin het lichamelijke
gewaarzijn ten koste van de inzicht-bevorde-
rende symbolisering. HU legde zwaÍe nadruk
op "self-support", eigen verantwoordelijkheid
en autonomie, met verwaarlozing van de

omgevings-support, wederzijdse aflrankelijk-
heid en verbondenheid. "Hier en nu" werd
een soort alibi om de achtergrond en de si-

tuationele context te negeren.

Miller (1989) en Isadore From (1978) stel-

len nadrukkelijk dat wat Fritz deed tijdens het
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grootste deel van zijn publiek leven, niet kan
beschouwd worden als psychotherapie. Hij gaf
hoofdzakelijk nog didactische workshops.
In het begin legde Fritz Perls nochtans meer
het accent op de reële ontmoeting tussen the-
rapeut en cliënt, en bracht hij respectvol zijn
eigen ervaren in. Hij was nooit interpreterend
en werkte toen nog niet met een stoel (Eliane
Kepner, geciteerd in Shepard, 1975, p. 66).
Later werkte hij veelal met een stoel. Hij werd
steeds meer de regisseur van de cliënt.

In deze workshops dirigeerde en regisseerde hij
wat er gebeurde en hoe dit gebeurde. Hier-
door ging hij voorbij aan de interventieprin-
cipes van het niet-tussenkomen in de zelfleiding
van het cliëntproces en de niet-directiviteit van
de begeleiding.

Fritz werd hiermee in feite ontrouw aan de

mede door hem verwoorde ttheorie van de

Gestalttherapie, die in het Gestaltinstitute van

New-York haar breedste formulering vond:
veldtheoretisch, fenomenologisch, existentiëel,

experiëntieel.procesgericht en experimenteel.

Vele'Gestaltwerkers' bootsten na wat ze Fitz
Perls zagen doen, zonder zich de achterlig-
gende theorieën eigen te maken. Op die ma-

nier begon de demonstratiestijl van Fritz Perls

door te gaan voor dé Gestaltbenadering'.

Gestalttherapie werd steeds meer 'Gestalt',
het belangrijke tweede deel 'therapie' ver-

dween uit het het woord (From, ï984).Deze
zgn. 'Gestalt'verliep steeds meer in de work-
shop-vorm, had meestal plaats in een zgn.

Gestaltgroep. In zulke Gestaltgroep nam een

deelnemer plaats op een daartoe bestemde

stoel (de 'hot chair') met de bedoeling 'aan

iets te werken', onder sturende begeleiding
van een centraal staande'Gestalt'therapeut',
die, in tegenspraak met zijn gedrag, tegelijk



de verantwoordelijkheid en de autonomie van

de cliënt beklemtoonde.

De stijl van Fritz Perls gedijde goed in de

USA, vooral aan de Westkust. Deze 'Gestalt'-

benadering is ook een 'USA-made'- 'Gestalt':
solipsistische vrijheid, individualisme, auto-
nomie, zelfrealisatie, met onderwaardering
van de verbondenheid, de achtergrond, de

context, en het ingebed zijn in samenlevings-
verbanden (Saner, 1989). Daar waar bij Perls,

Hefferline & Goodman (1951) deze persoon-
lijke vrij heid, autonomi e, zelfrealisatie en ver-

antwoordelijkheid nog in een maatschappij-
kritisch kader lagen (Miller, 1991), komen in
het jargon van de 60er jaren nauwelijks nog
verwijzingen naar de sociale verbanden.

Ook in de Lage Landen aan de Zee, is deze
"bastaardisatie van de Gestalttherapie"
(Yontef, 1991) geiimporteerd en heeft helaas

wortel geschoten tot in alle uithoeken. Het ge-

mak waarmee 'Gestalt' - zo leek het - in enkele

dagen kon aangeleerd worden, bracht diverse

practici er toe opleidingsbedrijfies uit de grond

te stampen, om met ware missioneringsdrang

de Gestalt-techniek aan anderen door te geven.

Om economische redenen werd iedereen, on-
geacht vooropleidingen, tot de Gestaltdoopvont
geleid. Dit alles werd gerechwaardigd met de

sloganeske uitspraak "Gestalt is meer dan een

therapeutische benadering, het is een levens-

wijze, en iedereen kan er dus baat bij hebben

een opleiding te volgen...".

Deze v re e md gaande ontwikkeling, is herken-
baaraan volgende kenmerken, die haaks staan

op een degelijk theoretisch onderbouwde Ge-
stalttherapie:

- het negatief spreken over denkactiviteit;
- het aanwakkeren van emoties, met weinig

oog voor de betekenis in het totale veld;
- het nasteven van instant-effecten op korte ter-

mijn, i.p.v. zorgvuldig bezigte zijn met het

ontwikkelen van besef, en het aangaan van
de wereld op langere termijn;

- therapeut-gecentreerd en directief, i.p.v.
proces-gecentreerd, meer sturend dan volgend
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- gebaseerd op introjectie van nieuwe 'moe-
tens', en slogans;

- het overbeklemtonen van individuele auto-
nomie en self-support;

- charismatische begeleiders aantekkend, en

afhankelij ke cliënten voortbrengend;
- onnodig confronterend, soms vernederend,

kwetsend, weinig ondersteunend;
- met het accent op zgn. Gestalttechnieken,

experimenten, en met verwaarlozing van

theoretische achtergrond, theoretische ont-
wikkeling en uitwisseling.

"Na Fritz' dood" zegt From (1984) eerder cy-
nisch (1984), "werden er geen nieuwe tech-
nieken meer geboren". De volgelingen gin-
gen dan maar hun gebrek aan theoretische
achtergrond opvullen door combinaties met
andere methoden of benaderingen.

Zo krijgen we misbaksels, gruwels of krui-
singen als'Gestalt en Tiansactionele Analyse,'
'Gestalt en Psychosynthese,' Gestalt en Neuro-
Linguistisch Programme Íen,' enz.,alsof de Ge-

stalttherapi e dergelij ke (vaak met de basistheo-

rie onvereni g-bare)' aanvull in gen' nodi g heeft
(From, lgl8).Hetgetuigtvan onkunde en niet
beheersen van de fundamentele theoretische
beginselen. Gelijkaardige uitspraken vinden
we bij Laura Perls (1992) en Latner (1983).

"Niets is zo praktisch als een goede theorie",
zei Lewin (1952), en Galli vervolledigt: "als
deze theorie tegelijk gepaard gaat met een
goede dialogische methode" (1995). Beide
staan meer borg voor een degelijk Gestalt-
praktijk. De kreupele combines met andere

benaderingen heffen de leemten in het eigen
huishouden niet op.

Deze twee fundamenten van een gedragen

Gestaltherapeutische praktijk, nl, een dege-
lijke kennis van de theorie en de dialogische
relatie met de cliënt, ontbreken in de bastaard-

vorïnen van Gestalttherapie. Men kan rustig
stellen dat er een omgekeerde relatie bestaat

tussen het aanwezig zijn van beide elemen-

ten en het terugvallen op 'Gestalt'techniek.
Hoe meer iemand theoretisch onderlegd is en
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bekwaam in het hanteren van zich zelf als
instrument in een dialogische relatie, des te
minder is hij in zijn werken met cliënten af-
hankelijk van'technieken'.

Over Gestalt-practici, die zeggen dat ze het
basiswerk van Perls, Hefferline en Goodman
(1951) niet gelezen hebben, deed From de be-
kende uitspraak: "Ze hebben geen tanden,'
(1984) want dit theoretisch moeilijk boek kan
niet geslikt worden zonder veelvuldig te kau-
wen, terwijl "Gestalt Therapy Verbatim',
(Perls, 1969) in zijn geheel kan doorgeslikt
worden. Het is helaas het meest verkochte
boek uit de Gestalttherapie. Het is immers ge-
makkelijker te imiteren dan te assimileren.

Pas naar het einde van de jaren 70 en in de
jaren 80 begint de heropleving van de theore-
tisch geïnspireerde Gestalttherapeutische
praktijk, met opnieuw oog voor de achter-
gtond, de context, voor verleden en toekomst,
en met een herwaardering van de dialogische
basisrelatie cliënt-therapeut als belangrij kste
instrument in het therapeutisch proces (zie o.a.
Hycner, Jacobs, Yontef, V/heeler).

Dit alles heeft bijgedragen tot het niet offici-
eel erkend zijn van Gestalttherapie in Neder-
land, en langejaren van negatieve beeldvor-
ming in Vlaanderen. Het tij keert echter. Wat
de Gestalttherapie in de Nederlanden nu het
meest nodig heeft, zijn degelijk opgeleide,
theoretisch onderlegde en relatiebekwame
Gestalrpsychotherapeuten.

2. Wat is Gestalttherapie?

Laura Perls omschrijft Gestalttherapie als een
existentiële, experiëntiële en experimentele
benaderíng (1972,1974), die zich laat leiden

' door wat is (en niet door wat was of door wat
zou moeten zijn), die bezig is met wat beschík-
baar is in het actuele ervaren van zowel cliënt
als therapeut (1959, 1972, 1974) en hierbin-
nen experimenteert met wat mogelijk is in het
v e I d v an de t h e rap e ut i s c he r e I at i e (cfr. Latner,
1973,blz.106).
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Gestalttherapie houdt zichbezigmet het van-
zelfsprekend gegevene in de therapeutische
relatie 'the obviou.s'(van Dusen 1986), dat-
gene wat er is, wat in de belevingswereld van
de persoon gegeven is, voor het waarnemen
en gewaarworden beschikbaar is.

Laura Perls: "ik werk met het vanzelfspre-
kgnd gegevene, datgene wat onmiddelijk toe-
gankelijk is aan het gewaarzijn van de cliënt
en aan het gewaarzijn van mezelf' (1972,b12.
t34).

I

I

I Voor de therapeutische praktijk betekent dit,

/ dat de Gestalttherapeut zich concentreert op

/ wat onmiddelijk gegevens is zowel bij de

I cliënt, als bij zicluelf, en dat hier-en-nu in de

I relatie voorlrunden is, de cliënt accepterend

/ hoe hij is en waar hij staat. "Gestalttherapie

1 is het innovatieve proces waarin cliënt en the-
I rapeut zichzelfvoorldurend ontdekken en el-
r kaar vinden, en daarbij ook hun relatie voort-
' durend opnieuw uitvinden" (Laura perls,

195e).

Gestalttherapie is een veldtheoretische bena-
dering, geeft op een fenomenologische wijze
aandacht aan wat in het veld cliënt-omgeving
gaande is, hoe de cliënt deel uitmakend van dit
veld op zijn wereld ingrijpr

Gestalttherapie concentreeft zich op wat on-
middellijk gegeven is in dit interagerende,
wisselwerkende veld cliënt-wereld.

Het centrale gegeven is "the interactingfield"
(Perls-Goodman, 1951, 1994,blz 3 e.v.).

2. l. Gestalttherapie als existentíële benndeing

Gestalttherapie wil de mens vanuit zijn wereld
begrijpen. We kunnen volmondig de omschrij-
ving van Buytendijk lenen:

"vanuit de ziwolle gron"d.structuur van dat ge-
heel van sítuatíes, gebeurtetxissen, culturele
waarden wqomaor híj zich richt, waarvan hij
bewustzijrt heeft, waarop zijn gedragingen, ge-
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dachten en gevoelens betrokken zijn: de wereld
waarin de mens bestaat (existeert), die hij ín de

loop van zijn persoonlijke voorgeschiedenis
aantrefi en vormt door de betelceníssen die hij
aan alles geefi. Deze mens is niet "iels" tnet
eigenschappen, ftrctar een initiatief van verhou-
dingen tot eenwereld, die hij kiest enwanrdoor
hij gekozenwordt" (geciteerd inVan den Bergh,
J.H., & Linschoten, J., 1969, voorblad).

Het menselijk bestaan is slechts te begrijpen
als een geheel van wederkerige relaties en

interacties met de betekenisvolle wereld waar-
van de persoon een onlosmakelijk geheel is.
De cliënt moet gezien worden als voorturend
interagerend en een eenheid vormend met de

hem omringende wereld, waaraan hij beteke-
nissen geeft en en tegelijk ontleent.

Deze eenheid noemt Goodman het 'wissel-
werkend veld organisme-wereld' of 'the
interacting field' (195 1, 7994,b12. 3,e.v.). Dit
veld, met alle aspecten ervan, is onze cliënt;
niet Frans Peters, zeker niet de intra-
psychische conflicten van Frans Peters, maar
het geheel van interacties en contacten op de
contactgrens organisme-wereld en wat er zich
in dit veld (Frans Peters-wereld) afspeelt.

Deze contactgrens, dààrwaarFrans Peters en

zijn wereld elkaar raken, noemt Laura Perls,
in navolging van Carl Whitaker,de 'growing
edge', de groeigrens(1972,p.132), de grens
waar uitwisseling en ontwikkeling plaats
heeft.

InPerls -Goodman lezen we datop deze contact-
grens, daarwaarwereld en persoon metelkaarte
maken hebbeÍL mk pathologie ontstaat (1951,

l94,blz. 6,7). De Gestalttherapie beschouwt
elke pathologie als een veldstoornis, een ver-
storing van het gehele veld persoon-wereld,
niet te herleiden tot één van de onderdelen
(persoon of omgeving). De essentie van elke
stoornis ligt in een verstoorde veldrelatie, elke
ziekte is een ziekte van het gehele veld: "the
disturbances are in the field... their essence is
the disturbed field-relation, irreducible to the
parts..., iLs a disease of the field" (1951, blz.I34).
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2. 2. Ge stalttlterapie als expe ri ënti ële benade ing

Laura Perls wou de Gestalttherapie eerst
' c onc e nt rat i eth e rap ie' noemen ( 1 99 1, blz. I 3).
Concentreren betekent immers letterlijk zich
verplaatsen naar het centrum van zijn bele-
ven, met alle onvooringenomen aandacht,
naar datgene wat zich daar aan betekenissen
ontwikkelt, en ons informeert over wat er in
ons veld gaande is. Gestalttherapie is het pro-
ces van het richten van onze aandacht op wat
in ons gebeurt wanneer we met onze situatie
begaan zijn.

Gestalttherapie is bij uitstek een experiëntiële
benadering vanwege het uitgangspunt dat
mensen alleen beter worden als ze in gaan op
de beleving en ervaring van hun relatie met
de wereld, en dit ervaren 'handen en voeten'
kunnen geven door het te symboliseren in
woorden en/of beelden, zodat besef groeit
omtrent hoe hun wereld hen raakt en hoe de
relatie met zijn wereld voor hem is.

Laura Perls beklemtoont, sarnen met Perls-
Goodman( l95l,l994,blz.l3), dat de Gestalr
therapie zich concentreert op de structuur van
het actuele eryaren. Zij zegt:
"The actual experience of any present situation
does not need to be explained or interpreted; it
can be directly contacted, felt and descibed here
arxd now" (Laura Perls, l974,blz.l38).

Twee sleutelwoorden op dit vlak zijn 'con-
tact' en 'awareness'. -*-----

i
í
I
I

tj
ii'

x

i

'Awareness'kunnen we het best vertalen door
*' 6i?§9fl-Ndtàiits,- I ggi) en aènnieren ats ge-

symboliseerde ervaring. Het is 'gewaar zijn'
van, in concactkomen met, én in relatie bren-
gen tot wat er gaande is in mijn totale veld
persoon-wereld (Yontef,1979). Het houdt een
proces in van:
* zich concentreren op wat zich aandient in

de actuele ervaring, zoals het zich aandient
in mijn veld persoon-wereld;

* betekenis laten ontstaan, en steeds meer
beseffenvan hoe iets voor mij is (elke
betekenisgeving ontsluit telkens nieuwe
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*fuV'cortact makert'is in aanraking komen met

errggrffit;GAèn door mijn situatie en deze

beantwoorden (Perls-Goodman, 1951,1994,
blz 6). We kunnen er verschillende momen-

ten in onderscheiden:
* uit de achtergrond naar voor laten komen

van wat impliciet daar is;
* aandacht geven aan wat daar is, zich con-

centreren op wat daar is, "er een figuur van

maken";
* expliciteren en symboliseren van wat daar

is, zodat het betekenis, d.i. zin en richting
kr|gt;

* aftasten en waar dit mee te maken heeft,

en wat dit daar aan actie nodig heeft;
* voeling maken met hoe dit in relatie met

de wereld verwezenlijkt kan worden;
x uitzoeken welke 'objecten'hiervoor ge-

schikt zijn;
* volledig contact maken, in handelen om-

zetten...

i 'Contacteren'houdtsteeds én een moment in
l/ uun gewaarzijn, doorvoeld beleven van mijn

I wereld, én een moment van handelen in deze
i wereld;contact is een veldfunctie.

, Awareness'en 'contact'vorïnen samen één

I actief proces, dat leidt tot betekenisgeving,

i tot constructie van betekenisvolle gehelen op
1.
1 de grens organisme-wereld, vertrekkend van-

/ uit wat aandacht vraagt.

Lewin stelt dit in éénzin: "Th-e-u-e-e-d grganizes

the field".

Dit tot besef komen heeft op zich een cura-

tieve waarde: de aandacht valt namelijk op

die aspecten van mijn veld die nog buiten mijn
gewaarzijn zijn:
"in this way the unaware can become
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'awareness'van wat nog niet 'aware'was);
x uitdrukkingen vinden voor wat zich af-

speelt in het totale veld, daardoor aanspra-

kelijk worden voor mijn organisatie van het

veld.
* richting laten krijgen in de wereld (- de

andere pool in het veld);

foreground, so that its structure can be
exp e rienc ed ". (Perls-Goodman, I 9 9 4, blz 26) -

Dat zal leiden naar een reorganisatie van het

veld, opent nieuwe mogelijkheden van ge-

drag, en ontsluit nieuwe aspecten in het veld.

I
Verhoeven (1990 ) omschreef"besefl'als het

moment waarop het contact met de realiteit
tot stand komt, de plaats waar de realiteit met
haar ernst tot mij doordringt en zich in mij
nestelt. Etymologisch verwijst het woord naar

bemerken, ondervinden, proeven, smaken,

gewaar-zijn, zin-geven (Wollants, 1992).

Zulk besef is nooit leeg, heeft consequenties,

is nooit vrijblijvend: ik laat de werkelijklheid,
zoals die voor mij is, tot mij doordringen.
Gestalttherapie assisteert en faciliteert dit
proces van groeiend besei en is daarom een

experiëntiële therapie.

2. 3. Gestalnherap ie als etpeimentele b enade r ilry

Een experiment is in wezen een mruier om te

onderzoeken. Afgeleid van het Latijnse werk-

woord' experiri (ervaren, ondervinden)' is het

bedoeld om te ondervinden. Een experiment
omkadert condities waarin fenomenen bena-

derd en verkend kunnen worden.

G estaltexperimenten zljn fenome no lo g is c h

van uitgangspunt. Zn dienen om een onbe-

vangen, onvooringenomen onderzoek moge-

lijk maken van het zich bevinden van de cliënt
in zijn situatie, wat de cliënt beweegt, en hoe

hij zijn wereld meemaakt. Het mag géén an-

der doel hebben; dan wordt het een oefening

of een opdracht.

Het eerste en meest evidente experiment is

het in therapie komen bij deze therapeut. Dit
besluit bepaalt reeds alles.

In de relatie met de door mij gekozen thera-

peut experimenteer ik mezelf in mijn wereld.

De therapeut die ik aantref wordt deel van

mijn veld. Zo leer ik bij een autoritaire,
bemoeizieke, directieve therapeut dat ik in-

derdaad niet waardig of bekwaam ben om

I
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I

I
i
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mezelf in de wereld te organiseren, tenzij ik
voldoende zelfwaardering in huis heb om uit
dit experiment te stappen, of in deze moei_
lijke veldcondities het recht opeis om mijn
wereld zelf te organiseren Dit laatste is wei_
nig waarschijnlijk, want als ik dat kan, hoef
ik niet in therapie.te gaan.

Hefferline definieert het therapeutisch ge-
sprek.als een experiment (in perls-Goodman,
dl 2, 19 51,199 4, blz. 262) :

in de opzettelijk eenvoudig gehouden therapeu_
tische situatie is er immers een gïote mate van
controle over de 'variabelen,, vergeleken met
de zeer complexe situatie van het alledaagse le_
ven. De realiteit van de samenleving is tijde_
Iijk gereduceerd tot twee personen, in condi_
ties die nergens anders zo bevorderend zijn
voor exploratie: de therapeut reageert met mil_
de acceptatie, liefdevolle confrontatie, waar_
achtigheid en betrokkenheid, en hij is grens_
respecterend, én grensuitdagend tegelijkertijd.

De therapeutische situatie is als een levens_
echt experiment, maar onder veilige condities.
Terwijl dit experiment zich ontrvikkelg verwerft
de cliënt steeds meer vrijheid op de contact_
grens, en wordt hij steeds meer wie hij in
werkelijkheid is. Hij ondervindt steeds meer
zichzelf in relatie tot de wereld.

De therapeut schrijft niet voor wat de cliënt,
of hoe deze zich, dient te ervaren. Door zijn
aanwezigheid faciliteert hij het ondervinden
van ervaringen, die tot nog toe niet bij de cliënt
tot stand konden komen. Hij helpt het gestolde
ervaringsproces in beweging te laten komen,
door in de eerste plaats aanwezig te zijn en
procesbevorderende condities te be-lichamen.
Wat in beweging komt, zetde cliënt zelf ver_
der.

De grondvorm van alle verdere experimen_
ten is: de zichhier-en-nu voltrekkende relatie
therapeut-cliënt:

"De Gestalttherapeut past zichzelf toe met
alles wat hij aan ontluikend besef voorhanden
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heefi en met alles wat ín de gegeven situatie
bruikbaar 1s..." (Laura perls, 

1 972).

De 'awareness'van de therapeut behelst het
totale veld: zichzelf, de cliënt, hun samenzijn
in deze context, de eigen contexten. Elk van
deze aspecten is een belangrijk deel van het
veld. Het gewaar-zijn van de therapeut speelt
een belangrijke rol: het zal mee bepalen op
welke aspecten in het veld de aandacht valt.

) 3. Gestalttherapie: Gestaltvorming

Gestalttherapie houdt zichbezigmet de struc_
tuur van de ervaring, d.w.z. hoe de cliënt wàt
doet en meemaakt op de contactgrens met zijn
wereld, en hoe hij zijn veld organiseert..

Laura Perls zegt daarom dat,Gestaltungs,_
therapie een betere naam zou njn voor onze
benadering: het gaat namelijk om het vorïnen
van figuren tegen de achtergrond (,Gestal_
tung'). Pathologie wordt gezien als een ver_
storing van dit Gestaltformatie-proces.

Psychoherapie is dan het op gang helpen van
een verstoord Gestaltvormingsproces omvat
drie belangrijke therapeutische momenten:

l" contact maken met wat impliciet daar ís:
door het expliciteren van het vage, impliciete,
dat wat op de achtergrond van de aandacht
aanwezig is. Dit zal soms in tegenspraak zijn
met wat expliciet daar is; in de strenge man,
die zogenaamd niemand nodig heeft, kan het
kleinejongede om aandacht vragen.
De therapeut zal hier vooral, door inclusie,
participeren in de belevingswereld van de
cliënt;

2o betekenis en richtíng laten krijgen:
blijven bij wat is, terugkeren naar wat is, ver_
kennen wat dat nodig heeft aan organisatie
van het veld, symboliseren, stem geven, han_
den en voeten geven, bevestigen, containen,
toetsen aan bredere contexten, oude organi_
saties losweken terwijl ze tochgeaccepteerd
worden (cliënt heeft daar nog steun aan);
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3o verbinden rnet en integreren in een nieuwe
aanname van zichzelf:
bevestigen,verbinden, helpen richten, conso-
lideren in het eigen ervaren van zichzelf.

Succesvolle psychotherapie doorloopt deze
drie procesmomenten op een manier dat de
cliënt zich de betekenis én de richting van zijn
ervaren kan toe-eigenen, zich op de contact-
grens flexibel kan realiseren, rekening houdend
met alle gegevenheid van zijn veld.

Samengevat

Psychotherapie is het creëren van een vol-
doende veilige situatie, waarin de betrok-
kenen, cliënt en therapeut, zich concentre-
ren op de actuele beleving van de situatie
(Perls-Goodman, 1951, 1994, blz. 64).

Experimenten zijn alleen zinvol als ze hierin
een plaats hebben en hiertoe bijdragen:

f . indien ze de cliënt helpen zichte concen-
treren op wat zich aandient, wat gegeven is
in zijn beleving;

2. betekenis helpen ontwikkelen, van vaag en

impliciet lijfelijk gewaarzijn, tot gerichte be-

leving en ervaring;

3. zodat de onderligende intentie voorgrond
kan worden en zich kan realiseren in de om-
geving, of levenssituatie.

Gestalttherapie is een experimentele en feno-
menologische psychotherapeutische benade-
ring; ze creëert samen met de cliënt een ka-
der, waarbinnen de cliënt'onbevooroordeeld,
met volle aandacht, kan onderzoeken wat en

hoe hij in de interactie met zijn wereld doende

is.

Door dit fenomenologisch experimenteren
omzeilt de Gestaltbenadering twee klippen:
enerzijds, het eenzijdig duiden door de thera-
peut van wat er met de cliënt aan de hand is,

Tijdschrift voor Gestalttherapie - Jaargang 4 - 1997

anderzijds het oeverloos volgen van de voor-
structureringen van de cliënt.

Gestalttherapeuten hebben oog voor datgene
wat evident aanwezig is, ook voor datgene
waar de cliënt (nog) geen aandacht aan geeft,
en helpen hem te doorvoelen wat er is, door
samen met hem te onderzoeken hoe hij wat
meemaakt in zijn wereld.

Dit therapeutisch experiment kan enkel in
'symmorfose' gebeuren: de cliënt is de actieve
partner in de vormgeving zelf.

4. Symmorfose en experiment

Symmorfose is een samengesteld woord (uit
het Grieks: sun + morphei + osis) en bete-
kent: het proces van samen vormgeven aan...

De term 'Symmorfose' heb ik aan Lubbers
ontleend (1988) ontleend om te wijzen op het
continu proces van'co-creatie' (Zinker, 197 7 ),
waarin therapeut en cliënt samen, vanuit
beider zich ontwikkelende 'awareness', vor-
men laten ontstaan, die aansluiten bij hetzich
realiserende ervaringsproces van de cliënt.

De vormen, die zij samen uitvinden, hebben

als enig doel om te exploreren, te proeven, te

contacteren wat er is, in beleving te laten ko-
men watis, te symboliseren en uit te drukken
wat er is, er handen en voeten aan te geven,

en een brug te maken met de context, om
nieuwe gedragsmogelijkheden te vinden.

Een.belapgijk criterium is dat zulke vorïn,
voortaan/'experiment' genoemd, dient om het
therapeuiisch proces te faciliteren, niet om dit
te vervaf8en, zoals we verder in deze bijdrage
zullen lien..-

J

i

4.A. Filnctie van het Gestaltexperiment

Het ehige doel van een verantwoord 'thera-

peutisch experiment' is het tegenwoordig stel-

len (Sxtenoemt dit: 'presentificeren') en on-

derzoekenvanwat is. Dus: onderzoeken door
actueel te maken. Een experiment heeft geen
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andere taak dan het onderzoeken van wat is.

Het kan dus niet mislukken. Een experiment

dat door de cliënt niet gedaan wordt, is op

zichzelf reeds een succes.

Voorbeeld (uitsnede uit een sessie met Jan,35 jaar):

Cl 24: "Ik kan mijn vader niet aanspreken, telkens ik
het me ook maar voorstel sterven de wootden in mijn
mond. Ik zou wel eens willen dat hij naast me kwam

staan, in plaats van toren hoog boven me uit te steken"

Th 24: "Je zou hem willen aanspreken als een gelijke..'"

Cl25: "Ja, (zucht), maar dat is onmogelijK' (krimpt)

Th 25: "Ik heb een voorstel". (Th toont vierkanten

kussens die in een hoek ran de ruimte staan) Zou je

die kussens willen opstapelen, zo hoo§ als je ervaart

datje vader voorjou is ...?"

Cl 26: (kijkt naar de kussens, gaat plots energiek aan

de slag, zet vier kussen (50 cm) boren elkaar, een sta-

pel die ver boven hem uittorent. Gaat zitten, knikt be-

amend en mompelt :"zie zo..l'

Th26: "Dit is blijkbaar de hoogte die klopt met zoals
jij je vader beleeft?"

Cl 27 : "Jd' .

Th27: "Ik stel voor dat je uit de stoel komt en nu

jezelf zo plaatst dat je je vader aanspreekt en dat je

naast hem kunt staan?"

(Comntentaar: de therapeut draait de beweging om.

De cliënt zegt: 'ik wou dat mijn vader naast me kwam

staan'; de therapeut zegÍ -en dit is zo bedoeld-: 'stel je

voor naastje vader te gaan staan');

Cl28: (Schuift zijn stoel meteen wat achteruit, kijkt
weg, schudt nee, en kijkt angstig naar de thexapeut)

Th 28: "Het lijkt alsof je bang bent...l'

Cl 29: "Hij is zo imponerend. Ik kan dat niet, naast

hem staan. Ik voel me wegzakken..." (cliënt zakt on-

deruit in zijn stoel).

Th 29: 'Als je jouw vader zo ziet staan, dan merk je

datje hem niet aan kunt spreken, je voeltje klein.."

Cl 30: "Dat is altijd zo geweest...".

Sommige Gestalttherapeuten zouden de cliënt
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hier stimuleren, of zelfs directief willen aan-

zetten, tot het opstaan en zich groter maken,

of zelfs het kleiner maken van vader door Jan

te suggereren een paar kussens weg te halen.

Zichzelf hier groter maken klopt niet met de

doorleefde ervaring van Jan die zich minder
voelt, angstig en klein.
Vader kleiner maken, klopt evenmin met de

ervaring van Jan. Het zou trouwens proces-

verstorend werken, het zou een substituut-
oplossing zijn met geen effect in de realiteit.
Het experiment is echter reeds gelukt door-

dat Jan aan den lijve ondervindt dat hij niet

naast zijn vader kan staan en dat dat zo is.

Daar heeft hij het ook over.

Het hierboven beschreven proces had ook zon-

der kussens kunnen ondersteund worden (wat

mijn voorkeur heeft). Wanneer men toch een

experiment voorstelt, dan moet het aanslui-

ten bij wat er gaande is, en dit niet voor de

voeten lopen. Een experiment heeft geen an-

der doel dan te onderzoeken wat er is, en besef

te ontwikkelen bij cliënt én therapeut van wat

gaande is. Het proces van onderzoeken is

daarbij belangrijker dan het resultaat.

Fenomenol ogische experimenteer-vormen
zijn werkwijzen om in het heden informatie
te verschaffen en besef te ontwikkelen om-

trent wat gaande is in het totale veld (inclu-

sief de therapeut).

4.8. Twee belangrijke axioma's
I

,i (t ) Eerste axioma: elkexperiment is onderge-

!l' schikt aan de therapeutische relatie. Deze

i! retatie zelf is het beste experíment, " de moe-

! der van alle expeimenten".

Binnen de therapeutische relatie kan de cliënt
zijn gebruikelijke organisatie van het veld
(zijn bestaande contact-pogingen) uitprobe-
ren en loslaten (als de therapeuttenminste niet

reageert zoals de cliënt van uit zijn ervaring

verwacht, bijv. interpreteren, causale verkla-

ringen zoeken, voortijdig opzij schuiven, in
zijn plaats oplossen, afwijzen, veroordelen,
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straffen, want dan zullen de gebruikelijke
organisatie-pogingen steviger worden).

De therapeutische relatie is door Goodman

gedefinieerd als een relatief veilige situatie
(Perls-Goodman,l95l , 1994).In deze veilige
experimenteersituatie, oefent de cliënt met het

loslaten van de vastgeroeste oplossingen, die

hij hanteert (tot nog) om zijn verlangens te

vervullen, rekening houdend met zijn angst.

De therapeut ondersteunt door aan te sluiten
bij waar de cliënt staat, met wat is, openin-
gen makend voor mogelijkheden, zonder de

oude oplossingen meteen af te breken.

Deze oude oplossingen zdn manieren om het

veld te organiseren,zichzelf enzlin wereld te

contacteren . Deze manieren zijn ontstaan in
het contact met belangrijke anderen. Niet het

probleemgedrag als dusdanig is de focus,
maar hoe de cliënt ook hier, in wisselwerking
met de therapeut zijn ervaren structureert, en

hoe hij 'interacting field'gestalte geeft

Wat de cliënt hier met de therapeut doet, hoe

hij de situatie structureert en, hoe de thera-

peut daarop reageren en daarmee omgaan, dat

is het basisxperiment, de grondvorm die aan

alle andere voorafgaat en die dikwijls andere

experimenten overbodig maakt. Een therapeu-

tische relatie, gebaseerd op een fenomenolo-
gische en helpende grondhouding, volstaat

heel dikwijls om de cliënt vooruit te dragen-

Blijven bij het gegevene, er steeds naar te-

rugkeren, woorden vinden voor het on-
verwoordbare, nabij en ondersteunend aan-

dacht geven aan wat is en verbinden met de

levenssituatie méér is er niet nodig. Men krUgt

dan een 'self-propelling' proces, dat zichzelf
verder ontwikkelt, besef teweeg brengt en

consequenties heeft.

Elke vorm van experiment die niet van deze

grond verhekt, is niet alleen waardeloos, maar

bovendien manipulatief, niet authentiek en

gevaarlijk. De "vorm" wordt tussen cliënt en

therapeut §eschoven, terwijl de interactie juist

belangrijker is dan welke vorm dan ook-
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Daarom zegt Isadore From dat hij de'hot seat'

en/of de lege stoel niet vaak gebruikt omdat
hij de relatie met de cliënt te belangrijk vindt.
Hijstelt dat deze stoel een herinstallatie bete-

kent van 'de sofa'.

(2) Tweede axioma: naast de relatie als
moederexperinrcnt ziin alleen die experimen'
Íen te verannt)oorden die een aanvulling zíjrt

op deze grondvonn, dartrwaar de grondvonn
alléén niet zou volstaan omverder te ontwik'
kelen wat is.

Een experiment mag no oit relatie-ve rv angend

zijn, het is de therapeutische relatie zelf die

de gebruikelijke patronen, de angst en het ver-

langen activeert. Een experimenl hoe ingenieus

ook, kan deze meegegeven en ingebakken
'experimentering' niet verbeteren, laat staan

vervangen.

Niet verantwoord is het gebruik van experi-

menten, die een eenzijdige (niet mét de cliënt
getoetste) interpretatie van de therapeut uit-
werkt. Een experiment is evenmin op zijn
plaats, wanneer ze ten dienste staat van de

therapeut zelf, en bedoeld is om de angst en

onzekerheid van de therapeut tolerabel te ma-

ken, of omdat de directe relatie met de cliënt

te bedreigend wordt voor hemzelf.

Voorbeeld

Staemmler (1993) beschrijft een uitsnede uit een the-

rapeutische groepssessie, waarin de groepstherapeut

(Hilarion) eenzijdig een bepaalde interpretatie geeft

aan iets wat zich in de relatie voordoet (de interpreta-

tie is: deze cliënt zit in overdracht naar mij en werkt

met mij een autoriteitsconflict uit). De groepstherapeut

is hier niet alleen te vlug met zijn interpretatie, maar

als gevolg daarvan ook draagt hij eveneens te snel een

een routineprocedure aan. Het experiment is hier niet

op zijn plaats, brengt de cliënt (Karel) verder van huis,

en verwaarloost wat er op groepsniveau gaande is. Het

experiment is het resultaat van een gove reductie, nl.

reductie van de problematiek tot één interpreta-

tiegegeven, reduceert de intentie van de cliënt over-

eenkomstig die maatstaf, en biedt een experiment aan

dat de aangeboorde interpretatie uitwerkt. Daarenbo-

ven reduceert de therapeut het ganse groepsveld tot
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het beperkte veld van cliënt-overdracht-therapeut'
waaruit hij zich dan vervolgens terugtrekt, zichzelf uit-

schakelt en zich niet in de relatie blijft hanteren.

Hier volgt (vrij vertaald) de uitsnede:

Karel (tegen de ganse groep): "Ik voel me hier hele-

maal niet op mijn gemak, zodra je hier iets zegt, word
je van alle kanten bevraagd..."

Th: "Misschien kan je wen rondkijken bij wie je dat

gevoel vooral hebt of sterk hebt ?"

Karel (kijkt rond): "Ik heb het vooral bij jou Josef, bij
jou Annemarie en (hij keert zich tot de $oepstherapeut)
ook bij jou, Hilarion...".

De therapeut begrijpt deze uitspraak als een over-

drachtsfenomeen, deze duiding is eenzijdig (niet sa-

men met de cliënt), te vlug (wordt geenszins uitge-

test), reduceert het veld, de cliënt noemt namelijk nog

twee andere groepsleden, die er plots niets meer mee

te maken hebben, hij licht zichzelf uit en schakelt zich

vervolgens als reëel aangesprokene uit de relatie uit.

Th: "Wil je Hilarion (de therapeut dus) hier even op

de lege stoel zetten en hem rechtstreeks zeggen watje

tegen hem te zeggen hebt ?"

Dit is onbegrijpelijk: de cliënt is namelijk bezig recht-

reeks te zeggen wat hij te zeggen heeft, hij zËgt het

daarenboven tegen drie personen die daar in de groep

aanwezig zijn. Door deze tussenkomst:

a. schakelt de therapeut de anderen uit, en stelt zich-

zelf centraal;

b. schakelt hij zichzelf vervolgens ook weer uit, door

zich zelf uit de reële hier-en-nu-relatie te onttrekken.

Natuurlijk is te voorspellen waarheen dit experiment

zal leiden: het zal uitmonden in een inderdaad voor de

cliënt belangrijk verband, nl. dat hij deze gevoelens

hierbuiten nog kan herkennen...

Karel (doet wat de therapeut zÈgÍen wendt zich tot de

lege stoel): "Hilarion, Ik voel me altijd zo door jou

geobserveerd, bekeken..."

Th: "Kun je tegen hem (de therapeut dus) zeggen hoe

dat voorjou voelt ?"

Karel (doet weer wat de therapeut zegt): "Dat maakt

me bang, bang en ook kwaad'."'

Th: "Kan je hem (de therapeut dus) dat rechtsreeks

zngget!'
Karel (tegen de stoel): "Je maakt me bang..."

Zelfs indien de eenzijdige interpretatie van de thera-

peut coÍïect zou zijn (en dat zou kunnen), dan nog
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mogen we niet vergeten dat elke overdracht ook naar

een geschikte figuur gaat, i.c. de therapeut, en niet te

vergeten, andere groepsleden. De reële ervaring van

onbehagen, hier in deze groep, met groepsleden én met

de groepstherapeut, wordt herleid tot een overdracht'

Hij heeft het niet tegen de groep, maar tegen mij, maaÍ

niet echt tegen mij, maar tegen iemand daarbuiten.

Dit experiment loopt het cliëntproces voor de voeten,

hindert de cliënt in zijn stuntelige exploratie van wat

hier gaande is. Hij voelt zich hier gewikt en gewogen'

en dat gebeurt dan nog oPnieuw ook!

Een reële, in dit veld passende bevinding van Karel,

wordt daarmee ontkend. De opmerking aan de groep,

de onveiligheid van de groep, wordt hier weggedra-

gen als overdracht naar buiten de groep, het wordt iets

van Karel, er is iets met KaÍel mis, niet met de groep,

niet met Hilarion.

Daarenboven moet hij het rm "rechtstreeks" zegger"

wat in feite 'onrechtstreeks tegen een stoel'wordt. Hier

schuilt een tweede impliciete boodschap: het experi-

ment wordt als een meer directe contactname voorge-

steld dan de reële directe contactname. Tegen een

plaatsvervangend surrogaat spreken wordt meer geho-

noreerd dan een directe expressie van ongenoegen te-

gen groepsleden.

Onvermijdelijk volgt wat later :

Th: "Wil je eens nagaan vanwaar dat je die gevoelens

van angst en woede kent?"

Daarmee is het actuele gebeuren hier met deze men-

sen,volledig afgewend naar vroeger en daarbuiten'

Daardoor wordt de ontkennning door de therapeut van

de cliëntervaring comPleet.

Laten we ons even voorstellen hoe het ook anders had

gekund:

Karel: "Ik voel me niet op mijn gemak hier in de groep,

ik voel me zo bevraagd.."

Th: "Je voelt je bang en orveilig in deze groep?"

Karel: "Neen ik voel me zo bekeken, men zithier zn

vlug bovenop iemand als je hier wat zegt'.."

Th: "Bij wie in deze groep heb je dit het sterkst..?"

Karel: "Vy'el,bij Jozef enAnnemarie, en ... ookbij jou,

Hilarion..."

Th: "Bij Jozef, bij Annemarie en bij mij. Als je zo naaÍ

ons drieën kijkt, wat hebben we dan gemeen?"

Karel: "Vy'el, jullie zitten direct aan iemands r,el, ik
krijg dan telkens de indruk dat jullie iets zien wat ik
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niet zie, ik word dar, zeer onz€ker, en bang..."

Th: "Jozef, Annemarie en ik geven de indruk door jou

heen te zien, en we spelen te vlug op de bal, zo kanje
niet rustig blijven bij wat je wil inbrengen, is dat 2o...?

Karel: " Ja , ongeveer zo, en ik word er kwaad van, dat

maak ik al heel mijn lwen mee, ik had verwacht dat in

groepstherapie meer geduld en mildheid zou zijn, in
plaats van hetzelfde gevit als thuis...!"

Th: "Wellicht druk jij een gevoel uit dat meerdere

groepsleden hebben en ben jij in die zin een spreek-

buis van een breder gedeelde onveiligheid..."
Andere groepsleden volgen en geven instemmend
gelijkaardi ge tussenkomsten.

Dit is een hypothetische versie van hoe hij zou kunnen

verlopen wanneer de therapeut ingaat op wat Karel

uitdrukt over het proces van zichzelf-zittend-in-deze-
groep.Op een ander plaats (Wollants, 1994) ben ik uit-
voerig ingegaan op interventies in groepstherapeutisch

verband. \Maar het hier om gaat is dat een experiment

het cliëntproces kan onderbreken, afleiden, voor de

voeten lopen, daar waar het ondersteunend,
faciliterend, zou moeten zijn ten dienste ran de explo-

ratie en de 'awareness' wn cliënt en groep en thera-

peut. De cliënt, in deze fictieve wrsie, wordt niet al-

leen au serieux genomen, maar zijn opmerking wordt

op groepsniveau geduid en daar ook behandeld.

Deze onveiligheid heeft weliswaar met vroeger te
maken, maar wordt hier geactualiseerd door de kenmer-

ken van de situatie waarin hij zich bevindt. De gevoe-

ligheid van Karel én kenmerken van de situatie vor-

men samen een krachtveld waar zijn beleving hele-

maal past.

4.C. Enkele voorbeelden van procesbevor'
derende vormYinding

Deze paragraaf stellen we in het teken van de

uitspraak van Laura Perls: Gestalttherapie is

het innoverend proces, waarin cliënt en the-

rapeut elkaar tegenkomen en hun relatie
voortdurend opnieuw uitvinden vanuit hun

wisselwerkende'awareness' (Laura Perls,

1972,1992,b12. 134).

Onderstaande voorbeelden gaan terug op

'reële cases', de gegevens echter, o.a. de na-

men, zijn onherkenbaar gemaakt. De uit-
sneden zijn niet letterlijk overgenomen van
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de geluidsband maar ten behoeve van deze

bijdrage ingekort en gestileerd. Ze dienen als

illustraties van de stelling die doorheen deze

bijdrage verweven zit: elke vorm is onderge-

schikt aan het 'interacting field'van de thera-

peutische relatie.

Zulke vorm is idealiter eefi verdiclxting van
wat al gebeurt, zoals het citaat bij de aanvang

van mijn bijdrage zegt: "To form is not to
knead, but to condense" (von Hornbostel,
(1921, in: Ellis 1997 , blz.2l5). Een vorm is
niet bedoeld om de cliënten te kneden in de

'moule'van de therapeut, maar om te verdich-
ten wat er al is, en de cliënt te faciliteren om

dit te onderzoeken.

Het samen vinden van zulke voÍm is vooral

dan belangrijk, wanneer het proces van de

cliënt stagneert, en als de therapeutische re-

latie zelf onvoldoende is om het proces ver-

der le laten dragen.

( 1) Waruteer de angst te Sroot is, of de cliënt
dreigt overspoeld te worden; waruteer hij
onvoldoende afstand kan nemen, of als de

gruwel te groot is.

In deze gevallen zal de therapeut in eerste

instantie het ervaren van de cliënt containen

door present te blijven, staande te blijven, niet

te gaan lopen (figuurlijk dan), niet terug te
deinzen, en op te pakken wat voor de cliënt
ondraaglijk is. Dikwijls is het daarenboven

wenselijk om, samen met de cliënt, een vorm
te vinden waarin de cliënt het bedreigende kan

aangaan vanuit een voor hem hanteerbare

positie, met een werkbare afstand.

Voorbeeld

Maria, (30 jaar) zit met angstige blik en grote ogen in

het niets te kijken., haar blik naar de grond.

In de vorige sessies had ze het over haar ziek-zijn als

kind van vierjaar, over een opname in het ziekenhuis

wegens chronische blaasontstekening, en over haar

moeder die haar daar achtediet, ondanks belofte om

bij haar te blijven. Ze heeft ook lage herinneringen

van vastgebonden te worden op het ziekenbed, en witte
jassen die "van alles met haar deden".

Th: "Wat zie je, Maria.. ?"
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Maria: "Ik ben bang, ik durf niet echt te kijken"' het

is, euh...voelt zo groot"'"

Th: "Je bent heel bang, het is te bedreigend"'?"

Maria: (knikt...) "Sinds ons vorig gttl"! 
l1{,het 

mij

;i;;;.;t los, is het er altijd' iets"' ikrveet niet wat'

;;ï;[;it een donkere schaduw""lk kan niet van

af geraken, het is zo erg dat ik"' misselijk wordt' het

wo"rdt Uijna zwart voor mijn ogen""

Th: "Het is er sinds een week' het doet appèl' het trekt

^", 
:., i.t"f t:k kun je er niet naar kijken' het maakt je

misselijk...."

Maria: "Het trekt ongelooflijk' het zuigtme. naar zich

toe... en ik ben bang"'" (ze wordt heel klein' vouwt

i.ï tïi.r, onaer de Èn àn staart opnieuw weg in het

oneindige naar de grond)'

Th: "Het blijft zich oglringen' je weet er geen weg mee""'

Muia: "Ik zit vast"'wat móet ik daaÍÏnee "" hoe moet

ik... zou niet weten hoe"'"

Th : "Stel je even voor' Maria' dat we,een manier zou-

;;; ri;à.; om wat jou zo bang maakt te bekijken'

,orOa, te moeten zien wat het is"'"

Maria: (Trilt en kijkt heel bang' schudt met het hoofd)

liN".r...ao, kan ik mij niet voorstellen"'"

Th: (Terwijl hij Uijft oogcontact houden met Maria)

"...Een manier o* t't'íit' ttgtn*oordig te stellen'

zodathetzichtbaarwordt,.nl.''kuntnaarkijken
,àrà.i à" het zich laat zien' zou dat iets zijn"' ?'

Maria: (Knikt bedachtzaam)

Th: "Hebje een idee hoe dat zou kunnen " ?"

Maria: (Schudt neen)

Th: "Het zou iets moeten zijn dat het.bedreigende

zwarte nog niet toont' bedeki *out toch al laat hier

tegenwoordig zijn, niet "'?"

Maria: (knikt, brengt de knieën terug.naar omlaag en

i*p.it À", uoott'ooïa) "Iets donkers dat zich nog niet

hoeft te laten zien"' dat ik niet hoef te weten "'?"

Th:. "Ja, ... (kijkt rond), zoals dat deken^daaÍ"' opge-

rold als een bol, zou dat iets zijn' dat "'?"

Maria:(Wachtniettotdetherapeutuitgesprokenis),;;* ,"à0, dat is zeer goed""' (knikt en glimlacht)'

Th: "Wilje het deken oProllen"""

eenzijdige actieve ingreep mag zijn vanwege

de theraPeut'
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Maria: (onderbreekt)"Liever niet' dat is te dicht"'"

Th: "Ik kan het doen"'"

Maria: (Knikt ten teken van goedkeuring)'

Th: "Kun je ook aangeven waar ik het moet leggen"'?'

Maria geeft met de hand aan dat het iets meer naar

iirk-, ; een halve meter achteruit moet'De therapeut

il;ïilà"ken in de aangeduide riclting,

Door middel van deze 'voÀvinding' kan Maria nu in

het verdere vedoop van de sessie contacteren wat haar

bang maakt en wat ze nog niet hoeft onder ogen te

,"ri i.*i, ze er toch heÍ intens mee bezig is' Het

experiment wordt opgebouwd in samenspraakmet de

;Ë;;,;*p".teert dè g'en'en van de cliënt' hoeft geen

iËp^"rà. ii*omst telebben"' dan te exploreren wat

,o'U.ong*igend is en tegelijk zo sterk appeleert'

(2) Wamzer de cliënt met w einig gevoel praat
'our,, ,W beleving, maeitiik knn stilstaan bii

*ot t it voor hem betekent"' In deze situatie

uon * grote afstand tot het eigen beleven lan

it weíselilk ziin, dat de cliënt eenvormkan

k:iig"n omzijn ervaren uit te drukken'

Voorbeeld

Frederik, 45 iaN,zelf therapeut' vertelt over de dood

van zijn uud.', *onàtoon àn inhoudspaonden' mi-

,r,.ri."g over de ttii"n "' het sterven' de begrafenis'

i.ï.f."f..... Opvallend is zijn herhalend gebaar waar-

,n.. tti.i zijn linkerarm aait met zijn rechter'

Th: "Je spreekt over de feiten van het heen-gaan van je

,uà.., ."ïr.' wat daar komt bij kijken' alsofje over een

vreemde Praat"' "

Frederik: (Kijkt verschrikt) "Neen"'? Hij was een

vreemde voor mij, ik had er geen contactmee ik kwam

vooral voor mlin moeOer opiezoek' endan trok hij de

aandacttt,ot 'ith, 
en dat ergerde mij"l"

Th: (Vertrouwend op de waarneming van de stelende

hand die nog *,..ài àooryaat)...Terwijl je over die

vreemde ruot'p*oiàÈ je Jrgerde en die aandadrt rok

en nu dood i', 'tttJl";t 
linËrarmvoortdurend alsofje

iets nodig hebt"' Wii;e Oat even blijven doen' wat komt

er dan in je oP?'

Frederik (Stopt met zichzelf te strelen' gaat anders zit-

ten, legt ,ijn 
"tt'ittU"en 

over het andere en neemt dat

u""n íou met zijn linlerpols. Kijkt geërgerd en ze.gt

kortaf : " En dan, wat zou dat dan"' een mens doet altijd

ili. ** zijn handen of benen' toch""'
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Th:(Zwijgt)

Frederik: "Niets nodig, niets nodig... je weet niet eens

welke hardvochtige en onvoorspelbare man hij thuis al-

tijd is geweest".

(Frederik begint een verhaal, met vele voorbeelden van

verbaal geweld., zonder blijk van emoties. terwijl hij nu

over zijn hartstreek wrijft met dezelfde rechterhand')

Th: "Je praat opnieuw over hem alsof hij niets met je

leven te maken heeft, toch lijkt het mij dat zijn sterven

jou ter harte gaat..."

Frederik: "Ter haÍte, hoe kom je erbij, de man is nu

dood,... waaÍ Praten we over ?"

Th: "Precies waar praten we over: ik hoor je praten

over: over je vader die nog leeft en hardvochtig is,

streÍlg, ..."

Frederik: "Mijn vader is dood, ik heb hem pas begra-

ven.."
(kijkt kwaad)

Th: "Frederik, wil je - om te proeven wat je zegt - je

voorstellen, datje vader hier zit in deze stoel, en dat

je tegen hem kunt praten alsof ie nog niet gestorven

is. ..?"

Frederik: knikt (hij kan zich dat voorstellen, hij is zelf

therapeut).

Th: "Zou je willen beginnen met je zin van daarnet:

vader,je bent dood, ik hebje begraven" ?"

Frederik: "Moet dat zo..'!"

Th: "Je kan beginnen met iets anders, bijvoorbeeld:

vader ik heb je nodig,. ofnog iets anders"'"

Frederik: "Pff, dan nog liever het eerste "'", maakt

zich stoer en begint : "vader ik .'. (wordt verdrietig)"'

kan je niet begraven' je had nog niet mogen sterven"'

(weent)..."

Door het voorstellen van een vorm, die oprijst uit wat

de cliënt doet met zijn beleving, en de manier hoe hij

daarmee omgaat, komt de cliënt in contact met zijn

gemis, terw11 hij dat tegelijk niet wil laten doordrin-

g., 
", 

of laten \ueten. De vorm sluit helemaal aan bij

iaar de cliënt is en respecteert zijn aanvankelijke

'weerstand' of weerspannigheid. Het voorstell en zelf

is in eerste instantie bedoeld als aftastend proeven'

om te zien wat er gebeurt als...

(3) Wanneer de cliënt nei7t in ongerichte

emoties te blijven hangen, emoties wil uiten
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om ze kwijt te raken eerder dan onxze te sym-

boliseren in een Sericl'tte verwoording oÍ
handeling; ofwanneer de cliënt niet in staat

is emoties te verbinden nxet 'obiecten' in ziin

wereld, of zijn emoties niet knn expliciteren

tot tot betekenisdragende Sevoelens '

voorbeeld

Een jonge man van 29 jaar (fictieve naam: Jacob) wordt

dooiverwezen door zijn psychiater, v/egens niet in

controle te houden agressie. De informatie die de door-

verwijzer geeft, houdt in dat Jacob door zijn moeder

sexueel misbruikt is tot zijn zestiende jaar

Na de eerste kennismaking en en na het aftasten van

de verwachting bij deze doorverwijzing'

Jacob: "Mijn psychiater heeft me verwezen"' Ik moet

leren mijn kwaadheid uiten zonder over de balk te gaan,

daarom moest ik bij een Gestalttherapeut zijn, die zijn

daar goed in, zei hij..."'

Th: (Zwijgt en kijkt naar cliënt: grote opgezette borst-

kas, die nÈt in evenredigheid is met zijn kleine gestal-

te, en klemt de kaken op elkaar, alsof hij zich continu

verbijt).

Jacob: (Aarzelt even) :'Mijn psychiater zei ook dat U

me zou helpen ervan af te geraken."

Th: "Je spreekt overje agressie alsofhet iets is dat aan

je kleeft en waar je van af wilt komen"""

Jacob: "Dat is ook zo, wat moet ik daar anders mee"" ?"

(Maakt vuisten op beide armleuningen van de stoel'

en klopt ritmisch opde leuningen) - " Datis toch geen

leven,....1vloekt schudt het hoofd, slaat op de armleu-

ning met beide vuisten ...).

Th: "Ik kan zien hoe kwaad je bent en hoe je teglijk

probeert jezelf in toom te houden' Naar wie of wat

ben je zo kwaad ..'?"

Jacob: (Springt op en begint met de vuisten op de muur

rc slaan, Uonkl met zijn hoofd tegen de muur en snikt:)

"lk haat 2e... ik haatze allemaal" '"

Th: (Is waakzaam, wil Jacob verhinderen dat hij zich

kwetst...).

Jacob: (Werpt zich op de grond en begint te trappelen'

op zijn rug liggend, heen en weer te schudden met zijn

iràofà en met oe vuisten op de grond te slaan)'

Th: (Gaat op de grond zitten, en zegt kalm' duidelijk

en dwingend), "Jacob, kijk me aan" .''

t'l



Jacob: (Stopt, ziet lijkbleek, en kijkt"')

Th: "Je bentwoedend, enje woede gaat metjou op de

loop, en je doet je pijn. Laten we een vorrn vinden

waarin3e woedend kan zijn zonder jezelf te kwetsen"'

Jacob: (Gaat recht zitten) "Ik ... er is geen weg"'

(vloekt), smerige teven..."

Th: "Je moet wel erg gekwetst zijn geweest door vrou-

wen dat je je zelf zo'n pijn gaat doen' ' 
"'

Jacob: (Begint weer te trappelen en heen en weer te

rollen met het hoofd en met het bekken te schudden'

en krcunt ondertussen..')

Th: "Je hebt er geen woorden voor, Jacob,"' (pauze)

tot diegene waarvoor je pijn bestemd is kan je niet spre-

ken, tenzij met vernietigende agressie"'?"

Jacob: "Ja... (vloekt).... dat ...wijf, oooooh (langge-

rekt jankend), als ik die mocht kapotmaken"'"

Th. "Je ben erg gekwetst door haar... je woede is zo

groot...zo groot je Pijn..."

Jacob: "Als ik een spiegel zie, . dat is onverdraaglijk"'

ik kan me zelf niet eens aanzien, dan zie'ik".''

Th: Zelfs je spiegelbeeld, net als jij, niet om aan te

zien..."

Jacob: "Ja zo ben ik'.' niet om aan te zien, dat ben

ik..."

Th: (Zit naast de cliënt met de knieën op de grond en

wacht....) "Jacob, zou je hieq terwijl ik naast je zit in

een spiegel wilten kijken.'? Dan haal ik een spiegel

uit het keuken...."

Jacob: (Aarzelt) "Pff, wat voor zin heeft het allemaal,

ik ga toch alleen maar kotsen van mezelf""'

Th: "Zou je het willen uitproberen..'Misschien walg je,

misschien wordt je woedend... Wel wil ik je vragen, "
dat alsje woedend zou worden datjejouw woede niet

tegen je spiegelbeeld ofjezelf richt..."

Jacob knikt. De therapeut gaat een spiegel halen'

Dit is het begin van een mooie sessie waarin Jacob de

retroflectie (k ben om van te kotsen, ik kan beter me-

zelf vernietigen, of mezelf pijn aandoen), terugneemt

en zich met zijn woede tot zijn moeder richt'

De bovenstaande voorbeelden willen slechts

een illustatie zijn van procesbevorderende

vormvinding. Ik gebruik opzettelijk de term

vormvitxditxS, om aan te geven dat het geen
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In al deze situaties participeert de cliënt in

het tot standkomen van de uiteindelijke vorm'

waarin hij kan onderzoeken wat er gaande is

in zijn veld; het experiment ontstaat uit de aan

gang zijnde interactie cliënt-therapeut, en er

worden geen taken of doelstellingen aan ver-

bonden, die voorbijgaan aan wat er is'

5. Criteria voor een Gestalt-therapeutisch
verantwoord exPeriment

Hieronder zet ik een aantal criteria uit, die

naar mijn mening, belangrijk zijn voor een

Gestalttherapeutisch verantwoord experi-

ment.

Ik ga daarbij van het standpunt uit dat Gestalt-

therapeuten fenomenologisch georiënteerde

therapeuten zijn, die proces-experiëntiëel met

hun cliënten omgaan, en zich dus laat leiden

door wat gegeven is in de therapeutische relatie

Een verantwoord exPeriment:

,, 1. H .eeft 
geen an-der doel dan te onderviltden

1..
Experimenten zijn bedoeld om de cliënt te

helpen onderzoeken wat is, dit in zijn gewaar-

zijn toe te laten, en betekenis te laten l«ijgen'

Oefeningen, technieken en experimenten die

naar een doel toe werken, een resultaat op oog

hebben, de cliënt anders willen maken zijn

tegenaangewezen: ze lopen het cliëntproces

voor de voeten of dienen meer voor het com-

fort van de therapeut. Dit laatste is het geval

wanneer een therapeut een experiment aan-

biedt omdat hij niet weet wat anders te zeg-

gen of te doen...

Z.Y:flggp!-!ry ;amenspraqk me-t de cliënt

Door deze samenspraak kan het experiment

al overbodig worden, het heeft dan zijn nut al

gehad, door het samen overleggen van ofdoor

het afwegen van een voorstel.
voorbeeld:

E
el
te

st

br

al

k

C

le

n

T
a

t«

z
n

(
S

k

'l
d

I
Ir

(
i
7

1

t
c

\

I
i
t

(

t\
\
I

l
,
I

18



1n

m,

is
an

er
)r-

ch

lie
)en

ri-

rlt-
de

net

len
rtie

't1

Ite
ulr-

;en.
die
)og
àjn
rCOS

)m-
:val
Ian-
tëo-

oent

ut al
Joor

18 19

voorbeeld

Epn man van42 j. spreekt zeer monotoon, met weinig
energie over zijn ouders, verschillende zittingen ach-

ter elkaar. De thenpeut kan zich er niet veel bij voor-
stellen, poogt de cliënt meer bij zijn erva.ren gevoel te
brengen, zegt daarbij regelmatig iets over zichzelf zo-

als hij er bij zit. Cliënt blijft even vlak van uitdruk-
king, alsof hij niet betrokken is.

Cl l2:" Zo is het altijd geweest, ze hebben heel mijn
leven ingenomen, maar zo zijn ouders, het zijn de

mijne, weet je, ze kunnen er ook niets aan doen..."

Th 12: "Je praat veel over je ouders, op een manier

alsof je niets met hen te maken hebt, terwijl het jou
toch be2et......." , [à een Iangere stilte, vervolgt Th:

"Ik zou me een beeld willen voflnen van hen .. Wat
zou je ervan denken een foto mee te brengen dan kun-

nen we hen samen zien...?"

Cl 13 : (Hevig) "Ik denk er niet aan...", (en dan met

stemverheffing) "ik wil ze hier niet... (nog heviger)
"dit is de enige plek in mijn leven waar zij zich niet
kunnen moeien, en dat wil ik zo houden..."

Th 13: "Ik merkde energie dieje plots tentoonsprcidt,
daar waar ik jou tot nog toe zo gelijkmoedig ervaar.

Het betekent veel voorjou om hier niet onder hun blik
te moeten zitten

Cl 14: (Knikt heel heftig) "Zeker en vast...ik ben rer-

domme nooit zonder hen, en nu wil jij hen nog aan\ile-

zig maken ook. Waarom doe je dat ? (boos)"

Th 14: "Je windt je er over op, je bent nooit zonder

hen, zegje, en ook hier hebje hen voortdurend bij... je

draagtze als het ware elke keer mee naar binnen, en...

wel, als je ze toch bij hebt, wil ik ze ook wel eens zien..."

Cl 15: "Komt niets van; ., ik heb hen hier niet nodig.'."

Het voorstellen en bespreken van de aangeboden vorm
is al een experiment op zichzelf (de cliënt beseft dat

hij onder de blik van zijn ouders uit wil) De uitvoering
van het voorstel wordt wellicht overbodig, zoniet wordt
deze vergemakkelijkt.

J.A$Yac!Luil^de"u".-e.{e:4!-rll"!q!taeze-acÍuele-
,!:_rop::,i:_*,::::r:::::

Het invoeren of aanwenden van standaard-

procedures; los van de wenselijkheid voor
deze cliënt in dit stadium van dit proces in
deze therapeutische Íelatie, is niet aangewe-

zen; evenmin een herhalen van een techniek
die eerder heeft gewerkt ...
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Een medestudent had ran bovenstaand voorbeeld in
zijn supervisiegroep gehoord.

Bij een volgende cliënt, die vertelde over zijn ouders,

stelde hij daarom voor een foto van zijn ouders mee te

brengen. De cliënt deed dat wel, de foto werd in de

extra stoel geplaats in de therapiekame4 maarde cliënt
sprak er nooit tegen, keek er niet naar, het \Àerkte ge-

woon weg niet.

De therapeut verzuimde daarenboven met dit vanzelf-
sprekende gegeveen om te gaan door dit te explicite-

rcn. Zo had de therapeut kunnen zeggen:

"De foto van je ouders staat er wel, maar blijkbaar

maakt het voor jou niets uit'.

4. Onwat niet méér dan nodig is om de eigen

ontw ikke lirt g t e fac ilit e ren

Een experiment moet niet meer doen dan no-

dig is om te faciliteren wat nodig is, het dient

nauwkeurig afgesteld te zijn.
Bij stagnatie van hetproces is een experiment

zinnig. Elk ingebracht experiment zal dan

liefst vooreerst het stagneren zelf helpen on-

dervinden en onderzoeken. waardoor moge-

lijk iets kan verschuiven. Een klein steentje

onder een rotsblok weghalen, kan de ganse

massa in beweging doen komen.

5. Heefi respectvoor de eigenheidvan de cliënt,

zijn tempo, grenzen, en mogelijkheden.

voorbeeld

Een cliënt in een groep (man,40 j.) heeft in een vorige

Gestaltworkshop geleerd met tegenstellingen te expe-

rimenteren, is zeer volgzaam met een grote nood aan

goedkeuring.Wil in de eerste sesie van een groep ie-

dereen zijn waarheid zeggen, d.i. ieder rechtstreeks in
het gezicht gooien wat hij als eerste indruk heeft...

Een ander mannelijk groepslid stimuleert hem: "be-

gin er dan aan, man... je hebt toch zeker onz.e toelating

niet nodig..."

De groepstherapeut zegt hem even te wachten.. en

vraagt hem: "Wat wil je met deze oefening bereiken'.?".

Groepslid: "Ik wil dat ze me van in het begin zien..."

Th: "Het is ontzettend belangrijk voor jou, dat de an-

deren meteen merken dat jij cr ook bent, .'."

Groepslid: "Ja, en mag iknu doen wat ik van plan was..."



Th: 'Anderen hun waarheid zeggen is voor jou een

manier om te laten zien dat je er ook bent"' "

Commentaar:
deze cliënt loopt het gevaaÍ in deze extreme pool uit

te glijden en de groep tegen zich te keren, en er is nog

geen enkele veiligheid.

6. Houdt rekening met alle aspecten van het

veld

'We moeten de cliënt blijven zien als een inter-

agerend deel van een totale context, waarin

oàk anderen leven; de noden van anderen zijn

dus een aspect van het veld- Daarnaast is ook

de lijn verleden-heden -toekomst van belang:

projecten, levensontwerp, zingeving, vroegere

Éngog.*.nten zijn durende elementen in het

veld organisme-wereld. Perls-Goodman stellen

uitdrukkelijk dat een goed experiment alle

functionerende delen in het veld activeert (d'i'

én de zelfregularistaie van de cliënt, én de des-

kundigheid van de therapeut, én de angst-

tolerantie, én de formerende kracht in elke

persoon (1 95 1, 1994, blz- 65).

7. Een experiment heeft oogvoor het niet on-

middettiik in het oog sPringende

Een experiment, dat het proces structureert,

zal zichniet noodzakelijk richten op de figuur

die op de voorgrond staat, maar soms op het

impliciet aanwezige,wat op de achtergrond

leeft, watnog te weinig geëxpliciteerd is' Ten

onrechte zijn vele therapeuten alleen bezig

met de figuur op de voorgrond, niet merkend

dat daardoor het veld verengd wordt' Het wis-

selen tussen figuur en achtergrond isjuist ty-

pisch voor een continu "Gestaltungs" proces,

stelt in staat om meer aspecten uit de achter-

grond tot figuur te laten worden. Het is, an-

ders gezegd, wenselijk om in het experiment

ook andere aspecten te betrekken dan degene

die reeds oP de voorgrond stonden.

,t B. Een goed experiment houdt ook rekening
' it, met s t ab ili s e rend e, s upp o rt - I ev end e as p e c t en'

i Het gaat niet alleen om het losweken van-
I bestaande patronen, er dient ook gekeken te
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worden naar veiligheid-biedende aspecten van

het interactieveld, hoe neurotisch deze ook

mogen zijn. Daartoe horen ook verworven-

heden, gewoonten, enz.

Een goed experiment, techniek mag de weer-

standen, en gevorÍnde gedragspatronen niet

bruusk aanvallen, afpakken of onderuithalen'

Het zijn stutten en houvasten waamee de cliënt

tot nog toe zich heeft kunnen realiseren en in

stand houden (zie: Eva Fischer in gesprek met

Georges Lambrechts, elders in dit nummer,

blz.27 e.v.).

i 9. Een goed experiment verloopt in kleine

i\ stapjes

Dit criterium sluit direct aan bij het voorgaande'

De cliënt wordt gerespecteerd in depatronen,

die hij verworven heeft in zijn strijd om zich

te handhaven, en kan deze patronen niet zo-

maarin een mum (los)laten. De therapeut zal

alert zijn voor elke millimeter (cfr. Eva Fischer)

die tot een volgende stap kan leiden' Elke

blokkering van de cliënt wijst op een foute

be-'nadering'. Een experiment zal op die

manier de volgende stap vergemakkelijken,

i.p.v. bemoeilijken.

I 10. De cliënt moet altijd kunnen corrigeren

{

Hij moet tijdens het experiment ten alle tijde

in eigen beheer blijven, en alle variaties kun-

nen maken (versterken of verminderen, wij-

zigen,weigeren, enz-), die hij nodig vindt'

Ook als het experiment zogezegd zou 'mis-

lukken', zal het opgepakt dienen te worden

op een manier dat het positief aangewend kan

worden. Bijvoorbeeld: dat de cliënt kan con-

stateren en aanvaarden dat hij is zoals hij is,

en dat de dingen zijn zoals ze nu zijn, en dat

hij zich daarin doorde therapeutgeaccepteerd

voelt.

I l. Een goed experiment mag niet tussen de

cliënt en de therapeut staan, evenmin als tus-

sen het groepsgebeuren erx de anderen'

Gebeurt dit toch, dan diende het experiment

eigenlijk als camoeflage van de eigen angsrb
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onmacht, onzekerheid, gebrek aan betrokken-

heid,e.a. van de therapeut (zie voorbeeld hier-

boven geciteerd door Staemmler).

12. Een experilnent mog geenszins gericht ziirt

op het puur uitleven van emoties

We zien dit als een substituut van wat op de

contactgrens moet gebeuren. Besef kan slechts

ontwikkelen indien emoties betekenis krijgen,

d.w.z., geëxpliciteerd tot een ervaren gevoel-

verbonden met de levenssituatie.

Sanrengevat

Een Gestalttherapeutisch verantwoord expe-

riment ontstaat ten dienste van het gewaar-

zijn, de beleving en zingeving door de cliënt
van wat hij aan het aanraken is.

De cliënt heeft een ervaring nodig die ver-

diept en betekenis ontvouwt, geen inzicht
noch uitleg, een ervaring bovendien die ver-

trekt vanuit wat hier en nu gegeven is. De ex-

perimentele vormgeving binnen de Gestalt-

therapie ontleent hieraan haar enige zin.

In zulk kader kan het nuttig zijn de cliënt te
plaatsen voor een lege stoel om zich te ver-

houden tot datgene waar hij het over heeft.

Dit is enkel wenselijk wanneer de therapeu-

tische relatie in al haar soberheid daartoe niet

voldoende is.

Een experiment is overbodig, zelfs tegenaan-

gewezen, wanneer de cliënt volop in zijn
gewaarzijn en beleven aan het aftasten is hoe

iets voor hem wat betekent. Ook al doet hij

dat in nog'onpersoonlijke' bewoordingen.

Geen van alle procedures of technieken waar-

mee de Gestalttherapie wordt geassocieerd,

zijn van essentieel belang om een therapie tot

Gestalttherapie te promoveren. Het is niet het

gebruik van 'Gestalttechnieken' dat bepaalt

of iemand Gestalttherapeutisch werkt.

Het ziet er dikwijls naar uit dat het tegendeel

sezesd kan worden. Al dat'gewetk' aan cliën-
ÍiiOscËiift voorGestalttherapie - JaaÍgang4 - 1997

door middel van'Gestalt'-technieken blijkt
dikwijls niet gestoeld te zijn op de meest fun-

damentele basisprincipes: bezig zijn met hoe

de cliënt zijn ervaringen sfructureeft op de

contactgrens met zijn wereld, en hoe hij in
deze wisselwerking het veld waartoe hij zelf
behoort organiseert.

De therapeut als element van dit 'interacting

field' (Perls-Goodman) hanteert de therapeu-

tische relatie en zichzelf als de voor de hand

liggende methode.

De waardevolle bijdrage van de Gestalttherapie

bestaatjuist in: de dialogische betrokkenheid

en het fenomenologisch ingaan op wat impli-
ciet gaande is, d.i. de integratie van hetzichzelf

in de relatie brengen én het fenomenologisch
aanwenden van experimenten (Yontef, 1991,

rt4).

Fritz Perls zelf schrijft in 'Gestalttherapy

Verbatim': "een techniek is een foefje, en

werkt groei-verhinderend als een gevaarlijke

substituerende activiteit." (I 969).

SLOT

Het reeds een niet te onderschatten experi-

ment voor de cliënt om in therapie te gaan en

te blijven; omop basis vanvage gegevens naar

een vreemde persoon te gaan en zich daaraan

toe te vertrouwen, met weinig waarborgen,

om zich te leren verhouden tot zijn wereld

(cfr. Wheeler, 1991).

De manier waÍu'op de cliënt, met deze belang-

rijke andere persoon, wezenlijke dingen kan

onderzoeken, zoals: hoe hij zich verhoudt tot

anderen, zijn wereld organiseert, zljn gren-

zen hanteert, en omgaat met macht, invloed,

affectie, verleiding, intimiteit,... dit alles is het

best denkbare experiment. Het kan vaak niet

verbeterd worden door andere experimenten.

Techniek-gecentreerde Gestalttherapeuten

hebben hiervoor te weinig oog:- ze scheppen

situaties die ze zelf in de hand houden. Ze

vermijden op die manier zichzelf als persoon

1 ansst."20 2t



te engageren in een relatie enzichzelf als be-

langrijkste instrument te hanteren -Ze ontne-

men de cliënt daardoor een belangrijke be-

scherming tegen manipulatie, nl. een door*

zichtig aanwezige andere, die hem benadert

als een persoon.

Dit veiligheid-gevende experiment heeft de

cliënt al gemist in andere belangrijke relaties;

in therapie mag hij niet in dezelfde malle-

molen terecht komen: te moeten voldoen aan

wat een ander met hem voor heeft, zelfs al is

dit om zijn bestwil.

Deze bijdrage wil ik sluiten met verwijzing
naar een Chinees gezegde:

"Wanxeer de iuiste man gebruik maakt van

verkeerde middelen, dan gaanverkeerde mid-

delen op de iuiste manier werken" -

Mutatis mutandis kunnen we stellen: "Wan-

neer een relatie- en procesdeskundig therapeut

verkeerde middelen gebruikt, dan gaan deze

in de relatie een therapeutisch effect hebben".

En: "Wanneer een relatie-of proces-onkundig

therapeut goede middelen gebruikt, ntllenze
therapeutisch géén effect hebben".

Technieken zijn werktuigen, zoals hamers,

zagen,schroevendraaiers... Geef een werktuig-

box aan mensen, die weinig of geen kennis heb-

ben van het vak, dan hebben de werktuigen op

zijn best geen effect, maar op zijn slechtst wor-

den het de meest gevaarlijke moordwapens.

(Melnick, 1 980, blz. 1 8).
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