
EEN TAAL ERBIJ Simone Nillesen met Samantha

INZIGHT
DANKZIJ
DUPTO
Duplopoppetjes kunnen helpen om complexe
familierelaties zichtbaar te maken. Bij XONAR

in Zuid-Limburg gebruiken ze die bij de

hulpverlening aan slachtoffers en daders van
(huiselijk) geweld en seksueel misbruik.

DOOR EVA PRINS BEELD: VINCENT VAN DËN I-IOOGEN

k moest lachen toen Simone met een mand du-

plo kwam aanzetten", zegf Zahra (17). "Een beetje

kinderachtig vond ik het." Maar dat was snel over

toen ze in haar therapie met de poppetjes aan de

slag ging. "Het was heel confronterend. Dat had

ik niet verwacht. Ineens zag ik écht wat er aan de hand was. Hoe

ik bijvoorbeeld mezelf opofferde om te zorgen dat mijn moeder

niet boos of verdrietig werd. Daar hadden we het al vaak over

gehad, maar nu zág ik ook echt hoe het werkte. Dat kwam veel

harder aan."

Deze middag gaat het opnieuw over de relatie met haar moeder.

"Wat gebeurde er bij je moeder toen jij op jezelf ging wonen?"

vraagt hulpverlener Toin Crutzen. In plaats van antwoord te ge-

ven, zet Zahra een klein duplopoppetje op een verhoging, pal

vóór een groter poppetje. Haar moeders emoties kregen flink de

overhand, betekent dat. Het kleine poppetje verbeeldt het "in-

nerlijk kind", de emoties van haar moeder. Het grote poppetje is

haar "volwassen moeder", de verstandige.
"Waarom denk je dat het innerlijk kind bij je moeder zo voorop

lcwam te staan?" vraagt hulpverleenster Simone Nillesen. "Ik
ben haar enige meisje, haar trots, haar alles", antwoordt Zahra,

terwijl ze een groot zwart kruisachtig figuur voor haar moedet
plaatst. Dit kruis symboliseert de schade die iemand in de loop

van zijn ofhaar leven heeft opgelopen. Bij de moeder van Zahra
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De duplomethodiek is ontwikkeld door

psychotherapeute Marleen Diekmann-Schoemaker

(1949 - 2007). Eigenlijk bij toeval. ln haar praktijk

werkte ze vanuit,de contextuele theorie. Deze

gaat ervan uit dat veel symptomen en emoties

samenhangen met - vaak onzichtbare - loyaliteiten en

banden met naaste familie en voorgaande generaties.

Op een dag pakte Diekmann de duplopoppetjes

van haar longste dochter erbij om die verhoudingen

zichtbaar te maken. Het bleek een gouden greep.

Ze kreeg er mensen mee aan het praten en het hielp

cliënten om meer zicht te krijgen op vaak pijnlilke

situaties uit het verleden. ln haar latere werk met

oorlogsslachtoffers en vluchtelingen op de Balkan

en in Afrika bleken de plastic poppetjes

bovendien een heel goed hulpmiddel om

taalproblemen te overbruggen.'Een

taal erbij' behoort inmiddels tot het

vaste repertoire van contextueel

hulpverleners.

EEN TAAL ERBIJ
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is dat onder meer verlatingsangst. "Jij hield voor je moeder de

demonen uit het verleden uit het zicht", concludeert Crutzen.
"Jij zorgde voor plezier en jolijt." "Ja, daar ben ik goed in", be-

aamt Zahra lachend.

ROMMET

Zahra is een op het oog vrolijke pubermeid, knap, spontaan en

ad lem. Maar ze heeft, ofhad, ook een andere kant. Zo'n ander-

half jaar geleden deed ze een zelfmoordpoging omdat ze zicl'
extreem geclaimd voelde door haar moeder. Die hield haar heel

kort. Zahra belandde in het ziekenhuis. Terug bij haar moeder

escaleerde het zo dat Zahra bij een vriendin introk. Onder die

omstandigheden schakelden ze XONAR in. Eerst kwamen moe-

der en dochter altijd apart, nu soms samen. Sinds een half jaar

woont Zahra in een kamertrainingsproject.

Beiden zijn in behandeling bij het CLAS-team van XONAR in
Zuid-Limburg. CLAS staat voor Contextuele behandeling en

Leergroepen voor Alle betrokkenen bij Seksueel misbruik en/of

het vermoeden daarvan. In de praktijk is het breder en gaat het

om gezinsbehandeling bij allerlei vormen van geweld, geschon-

den vertrouwensrelaties en grensoverschrijdend gedrag.

Bij Zahra, de jongste van zeven kinderen, is van seksueel mis-

bruik geen sprake, maar bij haar moeder, Iang geleden, wel.
Nillesen: "Je kan een kind vaak niet helpen als de ouders hun

eigen rommel uit het verleden niet hebben opgeruimd. Daar-

om zitten we hier regelmatig met vaders, moeders én opa's en

oma's aan tafel. Zeker bij misbruik en geweld zie je vaak dat het

van generatie op generatie doorgaat. Het hoofddoel van CLAS is

om die lijn te doorbreken."

TOUERSTOK

Samantha van zes, een schattig meisje met een bos clonkere lcrul-

len, heeft een hele berg duplo voor zich op tafel liggen. "We gaan

vanclaag kennismaken met je familie", zegt Nillesen. Geconcen-

treerd kiest Samantha, een serieuze frons in haar voolhoofd, de

poppetjes voor haar familie uit. Iedereen moet lachen als ze voor

zichzelf een poppetje met blond stijl haar ldest. Stil glimlachend

gaat Samantha verder tot ze na een tijdje vijf gekleurde matjes

('huizen') voor zich heeft liggen. Op elk zitten een aantal poppe-

tjes: mama, het vrienclje van marrìa, tantes, nichtjes enzovoorts.

Zelfs het hondje van oma is ze niet vergeten.

Als Nillesen haar vraagt alle poppetjes rechtop te zetten die be-

langrijk voor haar zijn, kiest ze eerst voor mama, dan voor zich-

zelf, dan voor oma en vervolgens zel ze elk poppetje rechtop.

Dit herhaalt ze als Nillesen haar vlaagt iedereen rechtop te zet-

ten die ze vaak ziet. Zelfs c1e tante die ze maar' één keer heeft

ontmoet, zet ze rechtop. En ook papa met wie ze geen contact
meer heeft.
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"Ze wil niemand tekort doen", concludeert Crutzen, die deze

sessie vooral toekijkt. Tot slot geeft Nillesen Samantha een 'to-

verstok'. 'Als je kon toveren, wat zou je dan veranderen?", vraagt
ze. Na lang nadenken zet Samantha eerst het hondje van oma,

en dan oma, mama en "het vriendje van mama" op 'haar' matje.
Vervolgens verplaatst ze, één voor één, terwijl ze met de tover-

stok zwaait, alle poppetjes daar naartoe. "Dat doen kinderen en
jongeren heel vaak", zegt Nillesen. 'îls ze het voor het zeggen

hebben, laten ze iedereen bij elkaar in één groot huis wonen."
Bij kleine kinderen gebruiken ze de duplopoppetjes soms als ze

het gevoel hebben dat rechtstreeks vragen fantasie- of sociaal

wenselijke antwoorden oplevert, om overzicht te krijgen in soms

complexe familierelaties en/of om het kind contact te laten ma-

ken met de eigen binnenwereld.

KWETSUREII

Maar de methodiek is volgens Nillesen en Crutzen het effectiefst
bij pubers en volwassen - mits zij in staat zijn tot reflectie -
omdat er dan gewerkt kan worden met het 'innerlijke kind': de

kwetsuren die iemand in zijn jeugd heeft opgelopen, de wensen

of verlangens. Nillesen: 'Als die niet gezien of erkend zijn, kun
je daar later nog veel last van hebben. Door middel van een klein
poppetje is dat goed zichtbaar te maken." Heel soms geven ze

iemand zo'n klein poppetje mee naar huis, zodat hij of zij leert
meer contact met zijn of haar gevoel te maken. Crutzen: "Dan

loopt hier zo"n grote kerel de deur uit met een duplo-poppetje
in zijn broekzak." Juist door het visuele zijn de poppetjes een

sterk hulpmiddel, meent hij. "Mensen gaan onderlinge relaties
en verbanden zien, en hun eigen rol daarin. Daarmee helpen ze

om meer begrip en grip op hun leven te krijgen. Maar juist om-

dat deze aanpak zo visueel is, kan die ook heel heftig binnenko-
men."

HIGH FIUE

Tijdens Zahra's sessie overheerst deze middag de lach. Ze maakt
grapjes en kletst honderduit, over haar vriendje, en het twee-

persoons bed dat ze heeft gekocht. En ondertussen schuift ze,

gestuurd door de vragen van de twee hulpverleners, schijnbaar
moeiteloos met de poppetjes.

"Lach je nu ook meer aan de binnenkant?", vraagt Crutzen, die

de vrolijke buitenkant van Zahra maar al te goed kent. "De laat-
ste tijd wel. Eerst stond ik ver bij mijn gevoel vandaaî", zegt ze,

terwijl ze ter illustratie de "kleine Zahra" een stuk bij de "grote

Zahra" vandaan plaatst. Vervolgens zet ze het grote en kleine
poppetje naast elkaar. "Nu geven we elkaar een high five." O

De namen Zahra en Samantha zijn gefingeerd.
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DOEI{ WAT JE ]{IET DOET

'Veel rapportages van Bureau Jeugdzorg rammelen",
kopte het,AD op 17 augustus. Meningen als feiten pre-

senteren, geen bronnen vermelden, diagnoses van niet
onaftrankelijke gedragsdeskundiçn gebruiken en infor-
matie opnemen die aantoonbaar onjuist is, het gebeurt
allemaal volgens het artikel. De lcinderrechter gelooft
vervolgens de professionals van BJZ en ziedaar: weer een

kind uit huis geplaatst. Dat het zo gaat is overigens een

mening en geen feit.
Het/D heeft met mensen gesproken. Zo weet Mona
IGizer (Tweede l(amerlid CDA): "Een juf zegt iets, een

kinderleidster zegt ook iets, dan is er nog iemand uit
de familie met twijfels en misschien is er een leerach-

terstand. Dat is voldoende om kinderen uit huis te
plaatsen." Ze bedoelt: BJZ neemt dit ldald<eloos over en
gebruikt het ter onderbouwing van het verzoek tot uit-
huisplaatsing. Dat is overigens een mening en geen feit.
Ook andere Kamerleden vinden dat dejeugdzorg niet
uit angstvoor Savannah- achtige toestanden te sneljeug-
digen uit huis moet plaatsen. Âch, de slinger des tijds. In
2003 zeiden IGmerleden: de jeugdzorg moet kinderen
niet uit angst voor ingrijpen te lang thuis laten wonen.
Dit maakt twee dingen duidelijk: Kamerleden roepen
ook maar wat en het werk van BJZ is vaak balanceren
op een evenwichtskoord van uit huis plaatsen ofniet:
damned if you do ønd damned if you don't.

Terug naar de rapportage. BJZ doet niet aan waarheids-
vinding, zegt het zelf. Toch gaat de Kinderombudsman
nu onderzoeken ofin dejeugdzorgketen voldoende aan

waarheidsvinding wordt gedaan. Mooie onderzoeks-

waag: doet u voldoende aan wat u zegt niet te doen?

Waarheidsvinding is een strafrechtelüke term. Het gaat
om het vinden en bestraffen van een dader. Daarvoor is

wettig en overtuigend bewijs nodig, volgens de maatsta-

ven van het Wetboek van StraÍtecht. Dat ligt anders in
de civiele context. BJZ moet door een feitenonderzoek
onderbouwen of er sprake is van een (ernstige) bedrei-
ging van de ontwikkeling van dejeugdige. Daarbij is het
voor een belangrijk deel afhankelijk van informatie van
bronnen zoals huisarts, agenten en scholen. In deze con-
text gelden andere, minder strenge bewijsmaatstaven
dan de stmftechtelijke. Inderdaad: waarheidsvinding is

hard, feitenonderzoek is zacht(er). Dat is overigens een
mening en geen feit. O
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