Geheimhouding voedt geweld
Geweldloos verzet en de noodzaak om het geheim te doorbreken
Haim Omer, hoogleraar psychologie te Tel Aviv, ontwikkelde de methodiek van Geweldloos Verzet - Nieuwe
Autoriteit als interventie en behandeling bij ouders van agressieve en zelfdestructieve jongeren. Hij liet zich

Omer erkent dat de lijdensdruk bij ouders
hoog moet zijn vóór ze met geweldloos verzet beginnen. Hij vertelt ze: ‘U bent vast
alle hulpverleners al af geweest, want anders
kwam u niet bij mij. Ik ben uw laatste strohalm.’

onder meer inspireren door geweldloze methoden uit de sociaal-politieke sfeer en vertaalde deze principes
naar zijn begeleiding van ouders. Volgens Omer is het doorbreken van de geheimhouding een noodzakelijke

Motivatie

voorwaarde om uit de machteloosheid te komen. Hij beschouwt het doorbreken van het geheim – ‘Er is

Hulpverleners beschouwen het gebrek aan
bereidheid om tot actie over te gaan vaak
als een tekort aan motivatie. Deze zienswijze
houdt het risico in dat er een breuk ontstaat
in de werkrelatie met de cliënt. De positie
van geweldloos verzet is hier volstrekt tegengesteld aan. Ouders die zich geconfronteerd
weten met geweld of destructief gedrag,
wordt meteen gevraagd welke hulpbronnen ze kunnen inschakelen. Ouders worden
ook geholpen om potentiële helpers aan te
spreken en uitleg te geven over geweldloos
verzet. Naarmate er steun beschikbaar komt,
groeit de bereidheid van ouders om actie
te ondernemen. In plaats van te wachten
tot motivatie van binnenuit rijpt, handelen
hulpverleners die werken vanuit het idee
van geweldloos verzet juist zelf om iets te
doen tegen het isolement van hun cliënt. Op
die manier blijken veel ouders in staat het
geweldloos gevecht vastbesloten aan te gaan.
Ouders krijgen met geweldloos verzet
gereedschap in handen om zelf uit de spiraal
van escalatie en geweld te stappen, ondersteund door het netwerk van mensen die
ouders en kind actief steunen om verdere
escalaties te voorkomen.
De ervaring weer invloed te hebben door
controle over hun eigen escalerende aandeel is het einde van de machteloosheid en
een nieuwe stap in het ervaren van kracht.
‘Hier ben ik voor jou, ik laat me niet opzij

geweld in ons gezin’ – als de moeilijkste maar tegelijkertijd ook de meest effectieve opdracht voor ouders.

door Ineke Bannink, Mirjam Diatlowicki, Leen Hermkens en Jan Hoet

O

mer gaat in zijn aanpak vanaf de
eerste sessie aan de slag met het
doorbreken van het geheim van
het geweld in het gezin. Dit is de eerste
stap: ‘Wanneer er geweld is, dan benoemen
we dat’. Meer dan dat zelfs: als hulpverleners hiermee wachten tot een latere fase
in de begeleiding, dan lopen ze het risico
dat cliënten hiertoe niet meer bereid zijn.
Geheimhouding is een voedingsbodem voor
geweld en escalaties. Openheid en transparantie zijn noodzakelijk om uit de machteloze frustratie te stappen. Isolement is
volgens Omer mede een factor die ouders/
opvoeders machteloos maakt: er alleen voor
staan, geïsoleerd zijn, geen steun ervaren.
Omer is expliciet over welk geheim onthuld
moet worden: het geweld van de kinderen
tegen de ouders of tegen elkaar. Dat is het
begin. Maar ook ander destructief gedrag
komt hiervoor in aanmerking, zoals extreem
angstig gedrag, ernstige eetproblematiek en
automutilatie.
Omer zegt dat het geheimhouden van wat er
thuis gebeurt onderdeel is van het geweld en
het mede in stand houdt. Geheimhouding is
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de impliciete bijdrage van de ouders aan de
voortzetting van het probleem. Hij zegt dan
ook dat je als ouder de strijd aan moet en
kunt gaan als je iets wilt doen aan de agressie of aan het (zelf )destructieve gedrag van
het kind. Overheersen en overheerst worden zijn geen posities die onveranderlijk
zijn. Het openbaar maken, het bekendmaken en gebruikmaken van de publieke opinie zijn onderdeel van de strijd. ‘Als ik een
geheim doorbreek, is dat een signaal: ik zal
mijn gedrag veranderen, ik zal dit niet meer
accepteren, ik ga de strijd aan!’ Het is een
verzetsdaad, een strategie om uit het slachtofferschap te stappen.
Gandhi

Haim Omer is geïnspireerd door Gandhi,
die ontrafelde dat zwijgen en isolement het
geheime deel zijn van machteloosheid. Hij
ondernam actie waar de overheid en de pers
niet omheen konden. De publieke opinie
kon dit niet negeren. De centrale strategie
van Gandhi is gebaseerd op brede steun en
een appèl op die publieke opinie. Hij koos
voor openheid omdat geheimhouding voort-

komt uit angst. Angst werkt verlammend en
maakt de geheimhouding alleen maar erger.
Er is brede steun nodig om tot actie over te
kunnen gaan.
De ideeën van Gandhi waren indertijd waarschijnlijk nieuw, maar voor kinderen van
nu is dit echt een taal die ze verstaan. De
sociale media, de hedendaagse vorm van de
publieke opinie, spelen immers een belangrijke rol in hun leven.
De crux bij geweldloos verzet in gezinnen
en op scholen is de wetenschap dat ouders,
leerkrachten en opvoeders het niet alleen
kunnen en niet alleen hoeven te doen. Ze
kunnen enkel verzet plegen tegen destructief
gedrag door middel van actieve, brede steun.
Ouders nemen met de doorbreking van het
geheim de ethische plicht op zich om voor
de veiligheid van hun kind(eren) te zorgen. Zien en erkennen dat zij ‘goede’ redenen kunnen hebben gehad om het geheim
niet te doorbreken komt hun als eerste toe.
Schaamte, de goede eer, hun naam als ouder,
angst voor nog meer agressie, maar ook de
naam en de toekomst van hun kind staan op
het spel.

zetten, negeren, intimideren of verlammen.
Wij houden van je, wij laten je niet vallen,
we geven je niet op. Ik hoef niet van mijn
kind te winnen, alleen maar vol te houden.
Ik mag falen. Ik kan overal op terugkomen.
Het ijzer smeden als het koud is.’ Al deze
oneliners markeren een keerpunt dat een
volgehouden strijd vraagt van ouders en
opvoeders. Dit kunnen ze enkel opbrengen
wanneer er een wij ontstaat door volhardende steun van leden uit de omringende
gemeenschap.
Hulpbronnen

Bij gezinnen rekent Omer op het effect
van bijvoorbeeld een oom die belt of
een buurman die zegt: ‘Ik weet wat er
thuis gebeurt, ik laat jou niet vallen en ik
sta achter wat je ouders doen.’ Een strategie
en een drukmiddel, maar vooral ook actieve
ondersteuning van stemmen uit de gemeenschap. De volharding deze stemmen op een
positieve wijze hardop te laten spreken, heeft
effect op de positieve stemmen in het hoofd
van het kind dat stilzwijgend verlangt naar
de aanwezigheid van betrouwbare volwassenen.
Gandhi schreef in 1924: ‘Zwakheid brengt
vrees voort en vrees wantrouwen. Laten
wij zowel het ene als het andere van ons
afwerpen. Zelfs als slechts één van ons
beiden ophoudt bang te zijn, zullen
we ophouden te twisten.’ Door het
doorbreken van het geheim van
onderdrukking komt er een einde
aan het gevoel van machteloosheid. Dat is het begin van het
einde van angst en wantrouwen in relaties.
Vaak neemt angst echter
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eerst juist toe bij ouders, wanneer de hulpverlener zegt dat het geheim met betrekking
tot het destructieve gedrag van het kind
opgeheven moet worden. Het idee dat ze
hun kind(eren) en zichzelf beschermd hebben op een manier die juist heeft bijgedragen aan de problemen is ontluisterend om
toe te geven en lastig om op te geven. Maar
het is tegelijkertijd diezelfde existentiële wil
om hun kind(eren) veiligheid te bieden, die
hen motiveert om het anders te gaan doen.
Het is niet altijd nodig om alle feiten die
gepasseerd zijn te vertellen. Daarin kunnen ouders selecteren en de pijnlijke feiten
selectief onthullen. De veiligheid van het
kind gaat bij deze benadering te allen tijde
vóór ‘de absolute waarde van individualisme
en de mateloze verheerlijking van privacy’.
Het is nodig om te vertellen dát er geweld of
dwang is, maar bijvoorbeeld niet dat zoon al
het glaswerk heeft vermorzeld of dat dochter
elke dag 86 rollen toiletpapier nodig heeft
of uren onder de douche staat. Het doel is
altijd om met behulp van een steunend netwerk het geweld te stoppen en de veiligheid
te vergroten.
Bij Nagy en de contextuele benadering kun
je terecht wanneer er zorgen zijn rondom
allerlei levensthema’s. Geweldloos verzet en
de verandering naar een nieuwe opvoedingsstijl, ‘Nieuwe Autoriteit’, is een benadering
en methodiek die inzetbaar is wanneer de
relatie tussen ouders en kinderen beheerst
worden door machteloosheid en onveiligheid. Daar zit iets acuuts in. Opheffen van
het geheim en gebruikmaken van hulpbronnen in het netwerk zijn daarbij onmisbaar.
Eigen aandeel

Hoe kun je nú veranderingen voor morgen
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It takes a village
to raise a child

teweegbrengen? Met de opheffing van het
geheim stelt de ouder zich verantwoordelijk
voor het geweld waar hij of zij zelf deel van
is en dat zich ook bij de kinderen heeft geïnstalleerd. Het is het engagement en de verdienste van de ouder als die zegt: ‘Ik zal zelf
geen agressief gedrag vertonen, ik zal je niet
belachelijk maken, ik zal je niet vernederen,
ik zal je niet slaan.’
Het mooie trage aspect van Nagys benadering is er bij Omer niet, want het geweld
moet nú gestopt worden. Contextuele therapie – of welke andere therapie dan ook –
komt pas na herstel van aandacht, toezicht,
veiligheid en relatie.
Tot hun grote opluchting én verrassing ervaren ouders dat zij erkenning en steun krijgen
wanneer familieleden of vrienden over hun
problemen horen en vernemen dat ze kiezen
voor een geweldloze aanpak. Die verbreding
door een steunend netwerk is erg belangrijk.
Zo geeft het doorbreken van het zwijgen vastere grond onder de voeten dan de schaamte.
De schaamte is een moeras waarin ouders
verder wegzakken en het spreken is de plank
om eruit te komen. Ouders worden uit de
rol van ‘slechterik’ gehaald en hun zelfwaardegevoel verbetert. Het wordt moeilijker om
het destructieve gedrag vol te houden en de
gezinssituatie wordt minder onveilig.

In memoriam
daarin transparant naar hun netwerk en kinderen, zijn weer betrokken aanwezig, bieden
het kind weer een relatie aan als een veilig
ankerpunt en geven vorm aan ‘nieuwe autoriteit’.
Een houding van nieuwe autoriteit leert
ouders afstand te nemen van het hebben van
onmiddellijke invloed op het gedrag van de
jongere. Het gaat om: wat doet dit met mij?
Hoe kom ik uit het isolement? Hoe kom ik
uit de machteloosheid? Hoe kan ik mijzelf
controleren? Hoe kom ik in mijn kracht als
ouder, gesteund door anderen? Daardoor
krijgt de groei van onderlinge verbondenheid weer kans. t
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Ouderlijke positie

Niet het onthullen van het geheim is het
doel, maar het stoppen van de invloed van
geheimhouding. De ouders gaan vanaf nu
hun ouderlijk positie weer innemen, zijn

Ineke Bannink, Mirjam Diatlowicki, Leen
Hermkens en Jan Hoet vormen het geweldloosverzet-team van Leren Over Leven.

Maurice Friedman
29 December 1921 Tulsa Oklahoma - 25 september 2012 Solana Beach California

door Bart Hendriks

Op 6 oktober kreeg ik van de Amerikaanse professor voor wie ik gewerkt heb
een e-mail met enkele links naar onder
andere de New York Times. De berichten betroffen het overlijden van Maurice
Friedman. Dat ik juist van Mike deze
mail ontving, is niet vreemd. Toen ik met
Mike kennismaakte en hij een beeld van
mij en mijn denkbeelden gevormd had,
heeft hij me in contact gebracht met het
werk van Friedman, dé autoriteit op het
gebied van het werk van Buber. Zijn bijdrage aan de kennisvergroting van Bubers
werk in Amerika en de rest van de wereld
zijn van een onmetelijke omvang.
Het was dan ook een uitgelezen kans
toen ik in 1997 de aankondiging van het
Wereldcongres voor Contextuele Therapie in Philadelphia onder ogen kreeg. De
vermelding op het programma van een
speech en de aanwezigheid van Friedman
waren voor mij doorslaggevend om het
congres te bezoeken.
Met een dergelijke hoge verwachting is
het risico groot dat het tegenvalt, maar
het was een geweldige speech en een aangename ontmoeting. Toen rees het plan
om Friedman uit te nodigen om naar
Nederland te komen. Wim van Mulligen
en ik waren het al snel eens en brachten
dan ook met vereende krachten dit plan

ten uitvoer.
In oktober 1998 was het zover. De organisatie had wat voeten in de aarde, maar
aan zijn verblijf bij mij thuis bewaar ik
zeer warme herinneringen. Niet minder aan zijn masterclasses, zijn zachte
persoonlijkheid in combinatie met zijn
scherpe observaties en vakkennis. Tijdens
een gesprek verwees hij me naar de stapel boeken die hij om zijn logeerbed had
gedrapeerd en vroeg me in een bepaald
boek te kijken op bladzijde 28 onderaan.
Daar stond inderdaad waaraan hij refereerde in ons gesprek.
Friedman is van zeer grote betekenis
geweest in het denken over en analyseren
van de dialoog zoals die is ontwikkeld
door Martin Buber. Tevens was hij een
goede vriend van Nagy, op wie hij grote
invloed had en daarmee op de contextuele therapie. Misschien dat het wrange
gegeven dat deze man overleden is, kan
bijdragen aan hernieuwde interesse bij de
opleidingen voor zijn werk. Het is namelijk een grote omissie als zijn werk ontbreekt op de boekenlijsten van de opleidingen voor contextuele therapie.
Ik heb vandaag zijn boek Encounter on
the narrow ridge uit de kast gepakt en met
weemoed zijn in kriebelige hanenpoten
geschreven opdracht keer op keer gelezen:

‘In a time when we are in danger of losing our
birthright as human beings, Martin Buber has
given us again an image of the human.
To Bart Hendriks in dialogue and friendship.
Maurice Friedman, October 1998.’
Posted on October 6, 2012
Maurice S. Friedman, Biographer of Martin
Buber, Dies at 90
In translating Buber’s writings, Mr. Friedman
introduced the Austrian-born philosopher
and his influential work to an Englishreading public. The ideas of the Austrianborn philosopher Martin Buber were highly
influential in post-World War II America. They
inspired interfaith alliances that helped seed
the civil rights and antiwar movements. They
influenced Paul Tillich and Reinhold Niebuhr,
the favorite philosophers of some recent
presidents. The Rev. Dr. Martin Luther King
Jr. quoted Buber in 1963 in his ‘Letter From
Birmingham Jail.’
Maurice S. Friedman translated and
popularized Martin Buber.
Associated Press
Buber was an iconoclast whose ideas
were described as equal parts theology,
anthropology, politics and mysticism.
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