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De angst voor inzicht

Weerstand tegen verandering en een residentieel
antwoord daarop

door M. Rose

Inleiding

In dit artikel wordt gepoogd om een manier van werken in residen-
tiële gemeenschappen aan de orde te stellen die de weerstand van
de gestoorde adolescent tegen inzicht en behandeling kan overwin-
nen. Daarbij moeten we ons allereerst realiseren dat de jonge
verblijfspatiënt naast zijn therapeutische behoefte ook de normale
psychologische ontwikkeling van de adolescentie moet doorma-
ken. Dit is echter moeilijker voor hem dan voor 'normale' jonge
mensen, daar de gezonde innerlijke psychische krachten, die ont-
wikkeld behoren te zijn via een gelukkige jeugd en kindertijd, niet
aanwezig zijn. Desalniettemin kunnen de normale sociale interac-
tie- en gedragspatronen van de jeugdige, die naar mijn mening deze
jeugdige helpen door de psychologische moeilijkheden van zijn
adolescentie heen te komen ook gebruikt worden in een therapeuti-
sche gemeenschap voor therapeutische doeleinden.
In de residentiële setting zijn veel ingrediënten aanwezig. Deze
moeten een onderlinge samenhang vertonen, wil de setting een
succes zijn. Toch is het mogelijk om sommige van deze ingrediën-
ten afzonderlijk te categoriseren, teneinde deze elk voor zich te
kunnen bespreken. Ik zou de aandacht willen vestigen op drie van
die kenmerken, die we kunnen benoemen als: (1) de Peer Group,
(2) de magie van het charismatisch leiderschap, en (3) de socio-
psychotherapeutische cultuur—inclusief de lijfelijke omgeving zou
ik eraan toe willen voegen —: een situatie die net zo specifiek is
gestructureerd als die van een baby, om de tot nu toe niet bevredig-
de emotionele behoeften van de gestoorde adolescent te kunnen
bevredigen. Voordat wij echter deze drie kenmerken gaan behan-
delen, meen ik dat wij eerst een ogenblik moeten stilstaan bij de
normale crises van de teenager en ook bij een aantal van de onbe-
wuste componenten daarvan, waarna het ons gemakkelijker zal
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vallen om op een realistische wijze het werkniveau te bezien dat in
feite nodig is in een residentieel instituut.

Normale crises in de adolescentie

De façade van de rebellerende adolescent maskeert een soort
onbewuste paniek en een bang vermoeden dat hij misschien wel
echt slecht is. Eén van de antwoorden op deze angst is vaak een
extreem wangedrag — alsof hij wil zeggen: "t kan me niks schelen'
( hoewel het hem juist heel veel kan schelen). Anderzijds kan hij
zij n wangedrag beschrijven als een gerechtvaardigde reactie op wat
hij ziet als oneerlijkheid en onderdrukking van de kant van zijn
ouders, leraren, werkgevers — de buitenwereld. 'Als mijn ouders
zulke hypocrieten zijn en de wereld zo slecht is, doet 't er niet toe
wat ik doe!' Stilstaan en overdenken brengen hem op de een of
andere manier in aanraking met onbewuste gevoelens als zijn ang-
stige vermoeden dat hij écht inadequaat, impotent en kwetsbaar is;
het is angstaanjagend voor hem om te moeten stilstaan en gedwon-
gen te zijn de realiteit van zijn gedrag en zijn persoonlijke verant-
woordelijkheid voor dat gedrag te erkennen. De meeste volwasse-
nen zouden gillend weglopen voor zo'n psychoanalytisch proces!
Voor de adolescent is de uitgangsstelling nog slechter, want hij
verkeert in een toestand van actuele crisis over zijn identiteit.
lk meen dat zulke crises regelmatig voorkomen in het leven tenein-
de ons te confronteren met datgene wat er nodig is om ons opnieuw
aan te passen aan de veranderende eisen van het leven. Misschien is
de adolescentie wel zo bijzonder omdat het de eerste van een reeks
dergelijke crises is, die men geheel in zijn eentje het hoofd moet
bieden. Echter hoezeer de adolescent ook zou verlangen naar de
hulp en de ondersteuning van zijn ouders, die ze hem wel gegeven
hebben toen hij werd gespeend, toen hij voor het eerst naar school
ging, enzovoorts, thans is het zijn taak om onafhankelijk te worden.
Hij wordt gedwongen om hun kindertroostende functie af te wij-
zen, want verlangen naar deze troost en die troost krijgen is ener-
zijdsds comfortabel gebruikelijk maar anderzijds schandelijk kinder-
achtig. Hij moet voorwaarts naar de volwassenheid, ondanks zijn
gevoel van ontoereikendheid en isolatie dat een deel lijkt van de
prijs die hij moet betalen voor zijn teenage-onafhankelijkheid.
Dorothy Bloch (1979), een hedendaagse Amerikaanse psychoana-
lytici, stelt dat er in ieders leven een fundamentele angst aanwezig
is die ten grondslag ligt aan het gedrag van de adolescent; zij
adstrueert uitvoerig waarom de identiteitscrisis van de adolescent
zich uitdrukt via zo'n krachtige verwerping van de volwassenen en
hun waarden. Ze stelt daarbij dat ieder kind in zijn vroege jeugd
zeer sterke angstgevoelens kent vanwege het gevoel dat zijn ouders
hem willen doden. Ze constateert dat de inhoud van kinderfanta-
sieën hier keer op keer op wijzen, maar dat diezelfde fantasieën het
kleine kind ook een formule aanbieden waarmee hij kan werken en
waarmee hij uit kan vinden hoe realistisch deze angsten zijn. Aan-
vankelijk, zo stelt ze, worden de volwassenen bij herhaling gesym-
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boliseerd als monsters tegenover het kind. Het kind echter schrijft
zichzelf compensatoire almachtige krachten toe, die hem in de
fantasie de gelegenheid bieden om die monsters onder controle te
krijgen, — misschien hen te temmen en hen om te vormen tot
aanvaardende liefhebbende gestalten die hem hogelijk waarderen!
Indien in de werkelijkheid de voortdurende uitwisseling tussen de
menselijke ouders en het kind een liefdevol karakter heeft, kan het
kind langzamerhand zijn omnipotente fantasieën opgeven en een
nieuw vertrouwen ontwikkelen in de kracht van zijn liefdesrelatie
met zijn ouders. Ik zou willen stellen dat dit gebied van het vroegere
onbewuste leven van de adolescent opnieuw naar de oppervlakte
komt op het moment dat hij moet recapituleren wat hij tot dan toe
geleerd heeft, voordat hij volwassen kan worden. In haar boek 'So
the Witch Won't Eat Me' vervolgt Dorothy Bloch haar theoretische
gedachtengang naar de problemen die zich voordoen als het
groeien over de initiale angst heen niet succesvol verloopt en hier-
mee verheldert ze duidelijk een aantal aspecten van de sterk ge-
stoorde adolescent.

Effecten van gestoorde ontwikkeling

Als men zich realiseert dat een kind op fantasieniveau werkelijk
beleeft dat hij verminkt, vermoord, tenietgedaan wordt dan is het
niet zo wonderlijk dat de weerstand van de adolescent tegen het
zichtbaar worden van deze oorsprong van zijn gedrag zo sterk is.
Als dit al zo is voor de normale adolescent, hoeveel te meer moet
dat dan het geval zijn voor hen wier ouders in werkelijkheid terrori-
serende figuren zijn geweest in hun kindertijd. Gestoorde ouders
zijn vaak minder gericht op de individuele noden van hun kind, dan
wel op het onbewust gebruiken van hun nakomelingen als een
middel waarmee zij hun eigen pijn en ongeluk kunnen uitdrukken.
Ouders die hun kinderen slaan bijvoorbeeld zijn vrijwel altijd door
hun eigen ouders geslagen. Tegenwoordig blijken adolescenten
voor wie door de autoriteiten een residentiële behandeling noodza-
kelijk wordt geacht, in toenemende mate afschuwelijke achter-
gronden te hebben. De mishandelingen die zij hebben moeten
verdragen zijn niet altijd lichamelijk (hoewel dat wel vaak het geval
is), noch is het misbruik dat van hen is gemaakt obligaat beïnvloed
door aspecten als sociale klasse of armoede. De consequenties van
hun emotioneel lijden in termen van houding, gedrag en belemmer-
de groei kunnen echter verschrikkelijk zijn.
Ik ken een moeder die haar elfjarig zoontje op zijn bed drukte,
schrijlings bovenop hem ging zitten en hem een mes op de keel
zette, terwijl ze een uur aan een stuk opgewonden tegen hem
praatte over het genot dat het haar zou geven om zijn bloed te zien
vloeien. Ze ging gedetailleerd, zo sadistisch als ze maar kon, in op
de vele manieren waarop hij haar afschuw inboezemde. En dit was
geen incidentele scene, maar een van de honderden die hij sinds zijn
geboorte te verdragen had. Hij herinnerde zich dat zijn vader, een
alcoholist, voor zijn ogen bewusteloos werd geslagen door de min-

536



M. ROSE: De angst voor inzicht

naar van zijn moeder. Van zo'n impotente vader kon hij geen
bescherming verwachten tegen zijn 'heksenmoeder'. Hij had dan
ook een terugkerende nachtmerrie waarbij hij in elkaar gekrompen
in een hoek zat, terwijl twee rinocerossen hun machtige hoorns
omlaag bogen en met hun volle gewicht op hem afstoven. Zij
stopten altijd een millimeter voor ze bij hem waren, ondanks hun
verschrikkelijke en oncontroleerbare woede tot op dat moment.
Ik ken een meisje dat een heel mooi gezicht heeft en een hele
aardige glimlach; toch kan men haar niet anders beschrijven dan als
'een leeg omhulsel'. Haar kindertijd werd verpest door de perma-
nente depressie en de schizofrene uitbarstingen van haar moeder.
Ze werd lichamelijk extreem verwaarloosd en ze was vaak zeer
angstig; daarnaast was haar moeder nogal eens opgenomen, waar-
door het meisje herhaaldelijk de pijn van de separatieangst onder-
ging met in haar geval ook nog een onontkoombare materiële
deprivatie. Vader, die een buitenlander was, veranderde allengs in
een ongelukkig mens met een verschrompelde ziel, hoewel hij wel
probeerde te werken en voor zijn familie te zorgen. In het wilde weg
nam hij hen mee terug naar zijn eigen land, voedde hen daar
opnieuw op, bracht hen weer terug, huwde weer, ... dus over welke
identiteitswortels konden zijn kinderen nog beschikken?
Als Naroulla depressief is, wast ze zich niet meer; haar bed wordt
een varkensstal, ze draagt lompen en ze is er zich nauwelijks van
bewust hoe nauwkeurig ze haar moeders gedrag van tien jaar
geleden copieert. Ze biedt een deels moederlijke vriendschap aan
jongens van haar leeftijd aan, maar onbewust gebruikt ze hen als
een excuus om moederlijk te kunnen zijn. Echter haar bemoederen
dient haarzelf en niet de jongens. Ze wil nog steeds wanhopig
bemoederd worden en ze is meer bezeten van deze behoefte dan dat
ze echt geïnteresseerd is in het geven aan anderen. En de jongens,
die de onechtheid in haar zorg voor hun voelen, wijzen haar boos af.
Maar hoe vaak deze opvoering ook herhaald wordt, Naroulla blijft
onbemoederd en hongerig, want het moederlijke voelen zou eigen-
lijk van buitenaf moeten komen en zij kan in feite niet toestaan dat
moederende volwassenen haar liefderijk benaderen. Ze is be-
vreesd voor moeder, maar ook gevangen in haar vrees dat ze lijkt op
haar echte moeder en precies zo zal eindigen in een psychiatrisch
ziekenhuis. Ze is een slaaf van haar onbewuste wereld die haar
gevangen houdt in de wereld van angst die ze als kind met haar
ouders bewoonde. Alleen de jaren gaan voorbij.
Toch worden zulke adolescenten in het algemeen in de hulpverle-
ning behandeld als gevallen van 'gedragsproblematiek', ook al
blijkt bij nauwkeurig onderzoek dat dat gedrag slechts aangeeft dat
de adolescent ontdaan is van elke zekerheid over zijn identiteit. Hij
vermoedt dat hij een afschuwelijk persoon moet zijn, anders zou
men hem niet zo uitgehongerd en mishandeld hebben, en dat hij
daarom alleen zichzelf iets te verwijten heeft. Men kan bij hem heel
gemakkelijk gevoelens van schaamte opwekken, omdat hij al zeker
is van zijn slechtheid. Het is echter illusoir te denken dat men zijn
gedrag zou kunnen veranderen door schaamte en schuld op te
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wekken in plaats van door hulp te bieden in het vinden van eigen
intrinsieke waarden. Naast een prekerige benadering worden vaak
naïeve ideeën geopperd als zouden deze dieven er toe gebracht
kunnen worden om op te houden met stelen door hen aan te tonen
dat er voor hen meer voldoening gevende manieren van leven
bestaan. Misschien zouden ze bijvoorbeeld naar projecten ge-
stuurd kunnen worden waarbij ze ouderen en lichamelijk gehandi-
capten kunnen helpen. Daar zit in zoverre iets in dat het voor hen
een teken kan zijn dat ze in staat zijn tot iets goeds, als ze geappre-
cieerd kunnen worden door die mensen. De frusterende tegenpool
tegenover dit goede aspect is natuurlijk dat ze gedwongen worden
iets te geven aan mensen die, in tegenstelling tot henzelf, be-
schouwd worden als legitiem in nood, terwijl ondertussen hun
eigen gevoel van wanhopige emotionele verhongering niet erkend
wordt en blijft bestaan. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat het
stelen niet ophoudt, want zelfs als ze het stelen van eigendommen
opgeven zullen ze waarschijnlijk hun dwangmatig stelen van voor-
werpen omzetten in een stelen van gewenste relaties. Ze zijn nooit
gesteld voor de vraag waarom ze eigenlijk stelen, waar ze al stelend
onbewust naar zoeken. De meeste van de jongeren op Peper Ha-
row werden pas in het begin van hun tienerjaren als delinquent
beschreven, maar bijna allemaal hadden ze al gestolen uit de porte-
monnee van moeder of uit de keuken, toen ze vijf waren of zelfs
jonger. Ik veronderstel daarbij dat ze op zoek waren naar de
verloren of — meer waarschijnlijk— naar een slechts hypothetische
zekerheid, die ze nooit echt hadden ervaren en hier kan de uitleg
van Dorothy Bloch over de vroege fantasieën ons weer helpen om
te begrijpen wat er gebeurd is. Het is alsof er in die vroegere tijd een
monster voor hen opdoemde. Zij knepen hun ogen dicht en kropen
weg in een hoek in afwachting van de hete adem die hen zou
verbranden en de klauwen die hen zouden verscheuren. En sinds-
dien blijven ze maar wachten. Als het ons niet lukt hen mee terug te
nemen naar het punt waar zij hun ogen sloten, hun hand vast te
houden, en hen te overreden om hun ogen te openen en te zien dat
het monster vertrokken is, zullen we hen nooit aan het huilen
krijgen of aan het treuren over hun wonden en over hun verliezen.
Pas als dat gebeurd is, kunnen ze beginnen met het bouwen op een
permanente en zekere basis. Ons probleem is daarbij dat zo'n tocht
terug naar de wortels van hun houding en gedrag bij alle adolescen-
ten op weerstand stuit en met des te meer kracht bij de hierboven
beschreven adolescenten, wier ergste fantasieën gebaseerd zijn op
een tragische werkelijkheid. Daarnaast zijn er nog krachtige af-
weermechanismen in de peer-group die veroorzaken dat elk ver-
langen naar individuele verantwoordelijkheid en een individueel
oordeel nog gemakkelijker vermeden wordt. Adolescenten voe-
gen zich met graagte in de laatste groepsmodes! Ze moeten dezelf-
de uniforme kleding dragen, ze hebben een gedegen kennis van hun
eigen muziekscène, ze delen een gelijksoortige houding tegenover
de gevestigde waarden van de maatschappij. (Ze claimen dit vaak
in de naam van de individualiteit, ook al lijken zij het dieper
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begrijpen van hun eigen individualiteit het meest af te wijzen.)
Als een adolescent voor de tweede maal in zijn bestaan zijn weer
opduikende gevoelens van machteloosheid en van te klein zijn
moet kwijt raken, teneinde overweg te kunnen met de volwassen
wereld, dan heeft hij ook voor de tweede maal een psychologische
structuur nodig waarbinnen hij kan werken. In de vroegere kinder-
tijd helpen fantasieën om deze functie te vervullen, terwijl naar
mijn mening in de adolescentie de peer group centraal staat bij die
taak. Het probleem met de meest ernstig gestoorde adolescenten is
echter dat ze niet zo goed kunnen opschieten met hun peers, net zo
min overigens als met de volwassenen. Het lijkt dan ook onlogisch
om adolescenten samen in een instituut te plaatsen. Als we het
echter als onze primaire therapeutische taak zien om een structuur
te vestigen waarbinnen de angsten en de verschrikkingen van de
adolescentie uitgezocht kunnen worden, dan maken de mogelijk-
heden van de residentiële setting de eerste opdracht van de volwas-
sene — de jongere te helpen zich in zijn peer group te voegen —
gemakkelijker.

De Peer Group

Nu zou ik dan de drie factoren willen bezien die ik als wezenlijk
beschouw voor een therapeutische gemeenschap. Het is dan het
meest adequaat om te beginnen met de peer group waarvan ik het
psychotherapeutische potentieel als zeer aanzienlijk beschouw.
Het is duidelijk dat de kwaliteit van het leven van de jeugdige op het
meest eenvoudige niveau verbeterd kan worden als hij een manier
vindt om deel te gaan uitmaken van zijn peer group en zo zijn
eenzaamheid te verminderen. Maar daarnaast biedt de ethos van
de peer group mogelijkheden om een soort symbolische reis terug
naar de kinderjaren te ondernemen door middel van het groepsge-
drag. Het zal niet alleen een reis worden om te ontdekken dat het
verleden werkelijk voorbij is, maar ook om uit te zoeken wat er toen
verloren ging en zo te leren hoe het vandaag vervangen kan worden.
Ik wil met nadruk stellen dat dit een normale psychosociale functie
is van de adolescenten'gangs', als een hulp bij de overgang naar de
volwassenheid. Zij stellen hun leden in staat om zich emotioneel
aan het leren over te geven, via een groepsspel-ervaring over hun
identiteit in relatie t6t de maatschappij als geheel en tot andere
individuen. Zulke gangs presenteren zich vaak in fancy-dress uni-
formen, die — naast het opwekken van angst bij volwassenen— ook
een zekere dominante emotionele preoccupatie representeren, die
zij in die fase willen uiten. Het gedragspatroon laat een doorspelen
van die emotionele relatie zien en vormt zodoende een normaal
psychosociaal groei-ritueel. In een therapeutische gemeenschap
kan de peer group als 'gang' de adolescent ook helpen om de
verschillen te herkennen en te verhelderen tussen de wereld, waar-
in de gang opereert en de groeps-fantasie, waardoor de parallelle
verschillen tussen de echte wereld rondom hem als individu en zijn
eigen fantasieleven, waarin hij fundamenteel gevangen zit, gemak-
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kelijker herkend kunnen worden.
Op Peper Harow ontstond in het begin van dit jaar een grote
spanning in de gemeenschap, die in de dagelijkse community mee-
ting duidelijk werd door de botsing tussen het waardesysteem van
de Peper Harow-gang en dat van een delinquentengang, zoals dat
was binnengebracht door een groot aantal nieuwelingen. Gewoon-
lijk vinden nieuwelingen geen klankbord of aanmoediging voor wat
ze zelf aan waarden binnenbrengen, waardoor ze in een vrij vroeg
stadium gedwongen worden een nieuwe manier van functioneren
in Peper Harow te ontdekken (hetgeen een belangrijk theoretisch
uitgangspunt is). Maar nu bleek er een vrij uitgebreid onbewust
samenspel te zijn tussen de nieuwkomers en de oudere verblijfspa-
tiënten die veel onopgeloste negatieve gevoelens ten aanzien van
autoriteit hadden gehouden. De senioren hadden wel het meer
openlijk delinquent uitdrukken van dergelijke houdingen bij de
nieuwelingen gezien, maar door erover te zwijgen hadden ze dat
destructief gedrag van enkele van die nieuwkomers als het ware
aangemoedigd. In menig opzicht is deze periode van onwelkome
spanning overgegaan in een vruchtbare periode, omdat deze senio-
ren gedwongen werden, als nooit tevoren, om dieper naar hun
onwil om op te groeien te kijken en te zien hoe hun angst voor
volwassenheid hun eigen deviante agressie stimuleerde, als een
afweer tegen hun eigen onbewuste angst om vernietigd te worden.
Tegelijkertijd werden de patiënten in staat gesteld om veel te leren
over hoe projecties werken in groepen. Dit, op zijn beurt, facili-
teert een meer werkelijk begrijpen van de eigen gezinsdynamiek in
plaats van te blijven ronddraaien bij de behoefte om voortdurend
naar iemand anders in het gezin te kijken en die de schuld te geven.

Het charismatisch leiderschap

Men zou nog veel meer kunnen zeggen over de vele functies van de
groep als socialiserende kracht, als neurotisch of therapeutisch
agens voor ziekte of gezondheid en een aantal van dergelijke activi-
teiten zal ik hierna aan de orde stellen. Maar zodra men begint te
kijken naar de praktische manieren waarmee men de positieve
effecten van zo'n groep kan maximaliseren en zijn negatieve ten-
densen kan controleren, komt de kunde en het functioneren van de
staf aan de orde. Zo komen we aan het tweede ingrediënt, namelijk
dat van het charismatisch leiderschap. Mijn stelling is dat dit een
essentieel ingrediënt vormt. Toch zijn er zoveel ervaringen met de
problemen die eruit voortvloeien, dat charismatisch leiderschap
vaak snerend terzijde wordt geschoven als iets negatiefs. Zelfs
grote figuren als August Aichhorn, Makarenko en A. S. Neiil zijn
eerst overgeïdealiseerd als mensen die iets bijzonders te vertellen
hadden en later afgevoerd als mensen die ons niets te leren hadden
over de rol van de leider van een groep. Dit alles op grond van de tot
op heden vigerende veronderstelling dat hun succes gebaseerd was
op magie in plaats van op kundige hantering van de continue
dynamische relaties, die binnen elke residentiële groep bestaan.
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Naar mijn mening zou de overleving van een therapeutische ge-
meenschap — speciaal één voor adolescenten — wel eens kunnen
berusten op het functioneren van een centrale figuur als een focus
van de overdrachtsfenomenen van de groep. Net  als een individu in
een analyse zijn eigen houding en gedrag verheldert door deze te
toetsen aan de analyticus—zo verheldert de groep zijn groepsidenti-
teit door zijn veelzijdige verhoudingen tot de kernleider tot uiting
te brengen en te begrijpen. De hele staf draagt zo'n overdrachts-
functie voor de patiënten, hetzij in hun individuele relaties, hetzij
over één kam geschoren door de patiënten als 'die verschrikkelijke
staf' of, soms ook, 'de beste staf van de wereld'. Maar in een
adolescentengroep, waarvan de leden een zeer zwakke egostruc-
tuur hebben en zeer onzeker zijn over hun eigen identiteit, is een
specifiek focus essentieel. Zo'n relatie maakt de vereiste voorwaar-
de mogelijk dat de grenzen van activiteit en gedrag onweerlegbaar
helder zijn en dat aan de zo vaak bestaande behoefte aan ondubbel-
zinnige confrontatie — zowel van de groep als van het individu —
voldaan kan worden.
De kracht alleen al van de resulterende overdracht is enorm en
vraagt van de leider dat hij in het bijzonder helder is over zijn
therapeutische symbolische functie, losgekoppeld van hemzelf als
persoon op zich. Als hij dit voor ogen houdt zal hij noch verschrik-
kelijk ondersteboven zijn van de haat van de groep, die moet geuit
worden om opgelost te kunnen worden, noch ten onder gaan in een
grootheidswaan in reactie op de golf van idealiserende liefde, die
ook geuit moet worden om het eigen onafhankelijke zelfrespect te
bereiken. Zo'n goed gehanteerde overdrachtsrelatie, versterkt in
de groep en in de one-to-one interacties, zorgt ervoor dat de totale
leefsituatie beleefd kan worden als een reprise van de relatie van het
individu met zijn ouders. Dat laat ook de mogelijkheid van veran-
deren van houdingen en gewoonten zien, hetgeen nog gesteund en
versterkt wordt door de zeer krachtige groepsbetrokkenheid.
Hoewel een en ander een aanzienlijke stress betekent voor zo'n
therapeutische leider, is misschien het grootste probleem hierbij de
staf, die vanwege de dyadisch gefocuste symbolische relatie tussen
de leider en patiënten als een derde groep overblijft. Deze groep,
met zijn onbewuste zoeken naar identiteit, kan gemakkelijk in een
competitie raken om de aandacht van de leider, verstrikt in de
wanhoop en de paranoïde stemmingen van de patiënten en tegelij-
kertijd verbluft en verrast door hun eigen gevoelens die eigenlijk in
tegenspraak zijn met hun relatieve rijpe emotionele positie. Zij
voelen zich infantiel, impotent en gefrustreerd. Pas als ze gebracht
kunnen worden tot samenwerken met de kernleider als partners,
kunnen hun vele negatieve ervaringen gebruikt worden als het
duidelijkst bewijs van de continue angst in de gemeenschap en op
die wijze kan de staf in staat worden gesteld terug te keren naar zijn
professionele taak. Terwijl zo'n dynamisch-organisatorisch pro-
bleem complex is, is toch de oplossing ervan essentieel en het
therapeutisch potentieel ervan uiterst belangrijk.
Er zijn nog andere therapeutische problemen die kunnen opdoe-
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men omdat de immense kracht, die een patiëntengroep produceert
erg angstaanjagend kan zijn. Sommige individuen zijn emotioneel
te onrijp om in staat te zijn erg lang in een groep te functioneren en
voor die personen kunnen de gevoelens die bijvoorbeeld in com-
munity meetings opgeroepen worden, erg angstaanjagend zijn.
Sam, bijvoorbeeld, verbleef drie jaar lang tijdens community mee-
tings in dezelfde hoek van de kamer en zei dan zo weinig mogelijk.
Zo nu en dan dwong men hem tot een bijdrage. Hij bleek dan bereid
om verwijtend en grommend iets los te laten. Anderzijds, als hij
echt zo afwerend zou zijn als hij zichzelf voordeed, zou hij nooit
weten wat er gaande was, terwijl in feite zijn antwoorden op directe
vragen steeds terzake waren. Het probleem was dat hij al de discus-
sies volgde, maar dan als het ware vanachter een glazen wand,
waardoor hij zichzelf buiten de bijeenkomst plaatste. Op die ma-
nier kon hij de emotionele transacties van conflictmatige aard, die
zo relevant waren voor zijn bestaan aanschouwen, maar ongelukki-
gerwijs was hij zo bang voor juist deze transacties, dat hij zichzelf
niet toestond ze via het betrokken worden in de discussie opnieuw
te beleven en zich langs die weg ervan bewust te worden hoe hij zijn
verwondingen in het feitelijk verleden heeft opgedaan.
Het is niet zo verwonderlijk dat Sams angst voor betrokkenheid zo
groot was. Zijn moeder zat in de gevangenis wegens moord op zijn
oudere broer en er was ook nog een tweeling die op mysterieuze
wijze stierf. De niet toevallige verwondingen, die Sam toegebracht
werden in de eerste drie of vier jaar van zijn leven waren inderdaad
verschrikkelijk. Bovendien was er nooit een stabiele vaderfiguur,
zodat Sam nog steeds onzeker is over hoe hij zich moet uiten
tegenover zoiets als een mannelijke leider van de Community
Meeting. Hij is zich zeer bewust van zijn haat ten opzichte van
vrouwen, maar hij voelt ook dat de angst voor de liefde, die hij als
vervanging verlangt van een vaderfiguur, nog verwarrender is.
Zijn speciale staflid is een vrouw, en hoewel hij van haar houdt en
gevoelig is voor haar persoonlijke karakterkwaliteiten, is hij daar-
naast emotioneel invalide als het erop aankomt haar te accepteren
en te vertrouwen. In antwoord hierop heeft zij een hanteerbare
emotionele grens tussen hen beiden bedacht en aangebracht. Het is
echter erg moeilijk voor Sam om dit niet te zien als afwijzing, maar
als een op hem afgestemde toenadering. Vanwege zijn moeilijkhe-
den met de groep zal de one-to-one relatie wel altijd Sams voorkeur
als therapeutisch medium genieten. Ik zou daar echter aan willen
toevoegen dat hij wel geleerd heeft enig risico te nemen door mee te
doen met aspecten van de therapeutische gemeenschap, zoals de
individuele gesprekken met zijn speciale staflid en de kleine psy-
chotherapiegroepen, waardoor hij er niet omheen kan iets op te
steken van de Community Meeting, zelfs als hij niet kan nalaten om
zijn betrokkenheid in deze ervaringssituatie sterk af te remmen. De
overdrachtsrelatie in de grote groep met de therapeutische leider is
dus tevens een model voor de relatie die de individuele patiënten
zichzelf kunnen toestaan in de ervaring met de individuele leden
van de staf binnen de continu plaatsvindende interactie in het
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dagelijks leven van de gemeenschap.
De onbewuste krachten die in de gemeenschap worden gereali-
seerd, zijn zo machtig dat de staf zich niet kan beperken tot het
begrijpen van wat er gebeurt of het faciliteren van wat er gebeurt,
om van daaruit simpelweg gedurende de rest van de dag de moge-
lijkheden ter hand te nemen die ze gepresenteerd krijgen. Zij
zitten, net als alle volwassenen, met onopgeloste kinderlijke en
adolescentie dilemma's van henzelf. Hen wordt ook gevraagd om
sterk te empathiseren met de adolescent en het is voor hen maar al
te gemakkelijk om weg te drijven in een overidentificatie met de
adolescent. En van daaruit is het nog gemakkelijker om met de
problemen van de adolescent over volwassen autoriteiten samen te
spannen, in plaats van de adolescent zachtjes maar indringend
terug te brengen naar de onderwerpen waarmee hij in het reine
moet komen.
Een voortdurend probleem bij rijping is zeker ook de opgave om
het geloof in de manier waarop men zich, met inachtneming van zijn
actuele mogelijkheden zou kunnen gedragen, te herstellen. Het
overbruggen van deze kloof is een van de fundamentele activiteiten
van de grote groep. Vaak worden oudere patiënten geconfronteerd
met hun eigen onmogelijkheden en tekortkomingen door optimis-
tische jongere patiënten. Zij moeten, hiermee geconfronteerd,
hun wanhoop trachten te overwinnen, hetgeen tot gevolg kan
hebben dat zij liever terugvallen op hun oude gebruikelijke afweer-
houdingen, in plaats van de realiteit van hun gedrag te erkennen.
Anderzijds stonden de kameraden van een 19-jarige jongen — die
vocht met zijn schaamte over zijn terugval tot homoseksuele acting
out, veroorzaakt door een afwijzing door een 14-jarig meisje,
waardoor hij zich vernederd voelde — hem niet toe zich beschaamd
te voelen om zodoende gestraft te worden. Zo'n discussie kan erop
uitlopen dat zo'n jongen maar eens moet nagaan welk kinderlijk
gedeelte van zijn onderbewuste nog steeds dwangmatig vraagt om
de vrouwelijke affectie van zijn moeder, maar ook van iedere
vrouw die hem dit toont. Aan het meisje, op haar beurt, kan op die
manier iets verduidelijkt worden over haar eigen behoefte aan
bemoedering en bevadering, die ervoor zorgt dat ze functioneert
alsof ze moeder/vrouw is, terwijl ze dat nog niet kan zijn.
Een andere knaap kondigt zijn voornemen aan om de gemeenschap
te verlaten omdat hij het niet kan verdragen om in zo'n 'onverschil-
lige' omgeving te leven. Hij wordt geleidelijk aan in een periode die
maanden bestrijkt, door de staf en door zijn kameraden tot de
erkenning en herkenning gebracht dat hij nog zo vol zit met de angst
verantwoordelijk te zijn voor de dood van zijn ouders en zijn zuster,
dat hij onmiddellijk in een chronische staat van woede vervalt bij de
minste afwijzing door welk meisje dan ook. Hij reageert dan ver-
volgens op zijn eigen woede, die naar zijn overtuiging te gevaarlijk
is, allereerst door te trachten deze te rechtvaardigen en dan door
ontkenning en vluchten. Zitting na zitting kunnen dezelfde peers,
die ook zo delinquent-infantiel en dwangmatig kunnen zijn, reage-
ren op elke inbreng zijnerzijds met de vraag deze te bekijken in het
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licht van zijn eigen ontkenning en van zijn voorgenomen vlucht.
De adolescent is zeer handig in het vechten met volwassenen en dat
vooral als hij ondersteund wordt door zijn peer group. Maar hij kan
die peer group zelf niet bevechten als die groep bereid is om zijn
eigen onvolmaaktheden te accepteren én er daarbij op staat dat
ieder individu dat ook doet. In een recente emergency meeting,
waarbij iedere aanwezige zijn of haar particuliere problematiek
onder de loep nam, bevestigden allen, op twee na, dat hun pro-
bleem er een was van relaties met anderen. Ongeveer de helft zei
dat het niet meer was dan dat, en van de rest zeiden er slechts een
paar iets over hun relaties met naaste familieleden. Allen spraken
over de moeilijkheden die zij hadden in de omgang met hun peers.
Natuurlijk was dit hun grootste preoccupatie nu zij van huis weg
waren, maar tegelijkertijd bleek ook die peer group hun liefde en
respect te kunnen geven, iets dat men normaal alleen zou verwach-
ten van ouders.
Wellicht zijn adolescenten extra geneigd tot 'splitting' processen,
en als de peer group inderdaad goede ervaringen oplevert, wordt
het nog gemakkelijker om de slechte ouderbeelden aan de volwas-
senen op te hangen en de peer group te bekleden met de goede
adolescentenbeelden. Naar wij hopen kan, tijdens de groei naar
volwassenheid, de realiteit van beide beelden in toenemende mate
geïntegreerd en geïnternaliseerd worden. Een gemeenschap die
niet samenspant met zulke 'splitting' processen, maar er een is
waarin men kan waarnemen dat alle groeperingen zich richten op
dezelfde doeleinden, levert een belangrijke en krachtige bijdrage
aan zo'n integratie.
Naast die gezamenlijke aandacht voor het bewaken van de grenzen
van de neurotische uitingen is de oriëntatie van de therapeutische
gemeenschap ook altijd gericht op het 'uitpluizen van het onbewus-
te' en dat is voor onze jongeren, meer dan voor de meesten,
waarschijnlijk geen excursie naar een rijk sprookjesland met
vreugdevolle ervaringen, maar meer een reis tot in de donkerste
nachtmerries. Desondanks zijn er, zelfs bij onze speciale populatie,
meer positieve ervaringen in het onbewuste door te werken dan
alleen maar de spookachtige echo's van vroegere traumata. Als het
culturele leven van de community is ontworpen als een goede
voedingsbodem voor het oproepen van veel goede menselijke erva-
ringen, dan zal dit culturele leven, dat gedeeld wordt door alle
patiënten, gelijktijdig ook onbewust gedeeld worden. Zo blijkt dat
het idee dat een therapeutische adolescentengroep een gezamen-
lijk groepsonbewuste heeft, niet te ver gezocht is. Zo veel emoties
worden gedeeld door de groep, zowel op bewust als onbewust vlak —
lijden, afweer, aspiraties, kwetsbaarheid—terwijl de volwassenen
zich met zoveel gelijksoortige gevoelens kunnen identificeren, dat
er op een of andere manier vanzelf een basaal begrijpen en een
samenhangend geheel van wederzijdse houdingen schijnen te ont-
staan in de gemeenschap. Er ontstaat een eigen terminologie met
slangwoorden. Er ontstaan gezamenlijke gedragsriten, zoals het
delen van eigendommen als sigaretten. Voortdurend blijft de hele
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groep bij elkaar, gedeeltelijk in regressie, en leeft daarbij waar-
schijnlijk meer als een gang of een voorbewuste oerhorde dan als
een gezin. Het onbewuste is zoveel dichter aan de oppervlakte dat
het leven in de gemeenschap lijkt op een soort droomtoestand. Niet
alleen het trauma en de deprivatie en de onbewuste reactieve
gevoelens hierover worden gedeeld, maar ook de onbewuste ge-
voelens over goede zaken, want in de context van de groep zijn
individuen beter in staat om goede ervaringen te accepteren en te
verwerken, in plaats van ze af te wijzen, zoals ze dat als individu wel
kunnen. Voor mensen die zo vaak ernstig emotioneel gedepriveerd
zijn geweest in hun kindertijd, is het van essentieel belang voor de
groei van een gezond ego dat de therapeutische gemeenschap
goede correctieve emotionele ervaringen biedt; het is een van de
hoofdtaken — net zo essentieel als het emotionele en intellectuele
kaliber van de staf of het zorgvuldig hanteren van de persoonlijke
relaties. Het is belangrijk dat de agressieve 17-jarige door de psy-
choanalytische processen tot de ontdekking komt dat het feit dat hij
anderen verwondt een compulsieve reactie is om zichzelf te verde-
digen tegen de vernietiging, die hij voorziet als hij zichzelf toestaat
te ervaren wat hem aangedaan is. Het inzicht en de rouw, die volgen
op die herkenning, maken deel uit van het therapeutisch proces.
Maar hoe kan hij ooit een blij en creatief mens worden zonder dat
hij de goede ervaringen, die zijn geboorterecht hadden moeten
zijn, heeft geïnternaliseerd?
De goede ervaringen als baby betekenen voor onze psyche de
belangrij kste beïnvloeding van de basisstructuur van onze persoon-
lijkheid. Daarom dienen zij een belangrijk onderdeel te vormen
van het therapeutisch proces. Menig kind wordt fysiek goed ver-
zorgd, maar kan emotioneel niet gedijen vanwege de uiterlijke
vormgeving daaraan, uitgedrukt in de taal van de lichamelijke
gevoelens. De fysieke interactie behoort namelijk duidelijk te
bevestigen dat de baby gewaardeerd wordt en dat men hem lief-
heeft. Daarom moeten in een therapeutische gemeenschap de
fysieke en materiële voorzieningen beschouwd worden als even
belangrijk als zorg en begrip, uitgedrukt op een meer volwassen
wijze in de vorm van interpersoonlijke relaties.

Het therapeutisch milieu

Dat brengt mij tot het derde hoofdbestanddeel van een therapeuti-
sche gemeenschap. Als deze bedoeld is om de weerstand van de
adolescent tegen inzicht en verandering te overwinnen, als hij het
nodig heeft om goede zaken fysiek te ervaren teneinde te leren wat
plezier is, als hij de mogelijkheid moet verwerven om zijn zoeken
naar de goede babyfase, die hij nooit heeft gehad, op te geven, en
als hij genoeg goedheid in zichzelf moet gaan ontdekken om hem te
steunen in zijn eigen volwassenheid— om het delen van zaken met
anderen te verdragen — dan is zijn fysieke omgeving van het aller-
grootste belang. Nergens spreekt de menselijke realiteit achter een
therapeutisch programma zo duidelijk als uit de fysieke, materiële
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omgeving.
Daarom is in Peper Harow het hele interieur, de meubilering en
aankleding getoetst aan een hoge esthetische standaard; vanwege
zijn Palladisch achttiende-eeuws karakter vraagt het daarom. Na
voldaan te hebben aan die architectonisch-esthetische eis van goe-
de smaak, heeft het denken achter het ontwerp voor het hele
interieur verder plaatsgehad in termen van hoe deze fysieke zaken
de aangename gevoelens kunnen oproepen, die zo belangrijk zijn
voor hen die deze zaken gebruiken. Eén ervaring per dag is niet
genoeg! De zogende baby wordt veel geknuffeld en heeft veel
plezierige ervaringen gedurende elke voeding, als hij wordt ge-
baad, schone luiers aankrijgt, in de wieg wordt gelegd, als er met
hem wordt gespeeld, als hij wordt meegenomen uit wandelen;
hierdoor krijgt hij het gevoel dat hij het waard is om lichamelijk
geliefd te worden, waaruit de basic security ontspruit over de
intrinsieke waarde van zijn diepste zelf. Zijn hele wereld is gevuld
met voeding — fysiek uitgedrukt — hetgeen ons erop wijst dat er een
gelijksoortige voorziening moet gemaakt worden voor diegenen
die zo'n zekerheid gemist hebben. Daarom kunnen we op Peper
Harow vaak de bewoners zien liggen op een dik wollen tapijt voor
de open haard, die alle dagen van het jaar brandt. De zitgelegen-
heid in die kamer is gemaakt van een zeer stevig soort schuimrubber
en bekleed met rijk gekleurde, puur wollen materialen. De gevoer-
de wollen gordijnen, die voor de ramen van de eetkamer hangen,
hebben wij uitgekozen op hun weefsel, want het stond ons voor de
geest dat de jongeren, als ze in de rij stonden bij het serveren van de
maaltijden, zich zouden gedragen zoals ze dat zo vaak doen — met
hun gezicht tegen de gordijnen wrijven, en inderdaad, ze vouwen
soms zelfs de gordijnen totaal om zich heen, op een wijze die
associaties oproept aan een baby in zijn lakentje in de wieg. Zo
wordt aan het herbeleven van een vroegere behoefte voldaan via
een actuele prettige ervaring, die kan plaatsvinden voor elke maal-
tijd, drie keer per dag, zeven dagen per week, driehonderdvijfen-
zestig dagen per jaar.
Toen we de inboedel van de eetkamer ontwierpen vanuit het oog-
punt dat die het gevoel van zekerheid zou moeten bevorderen,
zorgden we ervoor dat de voorhanden voorzieningen er zo sterk
zouden uitzien, dat het niet de moeite waard was om dat te onder-
zoeken. En zo kwamen we, na vier verschillend gevormde roestvrij
stalen waterkannen onderzocht te hebben, en na een aantal uren
discussie, uit op de keuze voor een vormgeving, waarvan de rondin-
gen op een subliminale wijze op een borst leken. Zelfs zo'n klein
item wekt het bezig zijn met de bron van voedsel — speciaal vloei-
baar voedsel — op, en misschien zelfs dezelfde onontkoombare
angst bij hen, wier vroegste relaties niet 'zeker' waren. Tegelijker-
tijd echter is een nieuwe zekerheidsstelling mogelijk, want het
innemen van voedsel is nu onder controle van de gebruiker en op
die wijze is het veiliger om de mogelijke relatie tussen kind en
moeder onder ogen te zien, in plaats van te proberen om deze te
vergeten zoals de meeste van onze jongeren zouden willen. De
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verlichting en het geluidsniveau van de eetkamer zijn ook ontwor-
pen met in het achterhoofd de wijze van ervaren die een baby zou
kunnen hebben gedurende de voeding, waar deze een echte, zeker-
heid biedende en aanmoedigende situatie is. En zo hebben wij bij
elk detail, elk kopje, elk mes, elke vork, met zeer veel aandacht
overwogen hoe het er uit zou moeten zien en wat voor ervaringen
het zou kunnen geven aan de gebruiker met diens behoeften (Rose,
1980 ). Men kan hieruit opmaken dat er meer aan de hand is dan een
uitdrukking van grote persoonlijke betrokkenheid. Men zou mis-
schien het idee kunnen bekritiseren dat getraumatiseerde en on-
derkomen mensen meer nodig hebben dan de gemiddelde mens.
Zulke critici zouden kunnen zeggen dat zij juist moeten leren met
de werkelijkheid om te gaan en niet met een luilekkerland. Het is
onze mening dat mensen alleen met de werkelijkheid kunnen om-
gaan als hun geest en hun verbeeldingskracht werkelijk 'gegoed'
zijn. Het is immers heel moeilijk om door te dringen tot het soort
kinderen waar wij mee te maken hebben. Ze hebben niet alleen
weerstand tegen therapie vanwege alle redenen die we tot hiertoe
beschreven hebben, maar hun gevoeligheid voor de wereld rondom
hen is afgestompt door een voortdurende reeks van pijnlijke erva-
ringen. De dingen moeten buitengewoon opvallend zijn, willen zij
ze kunnen registreren. Wij beschikken over veel gegevens die erop
wijzen dat, als voorzien is in het beste (ook al is dat zeer kostbaar)
deze kwaliteit door de patiënt wordt herkend en dat gebruiksvoor-
werpen, als meubilair bijvoorbeeld, langer meegaan dan wat men
normaliter zou verwachten in instituten als deze.
Hoe het ook zij, de boodschap in de wijze waarop de eetkamer de
kwaliteit van de relatie tussen de baby en zijn moeder kan uitdruk-
ken, is zeer belangrijk voor de individuele, emotioneel verarmde
teenagers. Hoe kunnen zij weten hoe ze moeten knuffelen als hun
dat niet is voorgedaan als baby. Daarom moet dat 'babygedeelte'
van de adolescent geknuffeld worden, op zijn minst symbolisch
door vervangende, fysieke zowel als emotionele, ervaringen. Ik
heb een briljant voorbeeld gezien van de warmte en het belang van
de volwassene/adolescent relatie door de wijze waarop aan deze
speciale behoefte werd voldaan in de Jeugdafdeling van „De Vier-
sprong". De staf wenste daar iedere individuele patiënt bij het naar
bed gaan goedenacht door iedereen een kus en een knuffel te geven
en liet op die manier het kinder/baby gedeelte van de patiënten
fysiek voelen dat zij dat waard waren, terwijl zij tegelijkertijd het
adolescent/volwassene gedeelte van de patiënten respecteerden
door hen te laten voelen dat ze sterk genoeg waren om de komende
nacht in te gaan, onafhankelijk, als een volwassene.
Hoewel fysieke relaties net zo goed als emotionele relaties tussen
staf en teenagers van essentieel belang zijn, kan slechts de combina-
tie van al deze therapeutische factoren sterk genoeg zijn om de
ingewoekerde weerstand tegen verandering te overwinnen. Alles
moet de boodschap versterken om ervoor te zorgen dat de wortels
van het zelf van elke patiënt opnieuw tot leven worden gebracht.
Daarom ontwierpen we bijvoorbeeld verschillende afdelingen met
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wasbakken, douches, badkamer en wasmachines voor jongens en
voor meisjes, waarbij we er in de eerste plaats voor zorgden dat
beide afdelingen van dezelfde hoge kwaliteit waren, maar voorts
ook dat er via kleurenschema's en verschil in ontwerp nadruk werd
gelegd op de verschillen in identiteit. Binnen elke afdeling heeft
elke afzonderlijke wasruimte en badkamer ook weer zijn indivi-
duele kleurenschema. Het is dus steeds de bedoeling de individuali-
teit te onderstrepen. De bewoners moeten een gevoel van veilig-
heid hebben, van privacy, en een gevoel dat hun fysiek functione-
ren zelfs in dit privégebied even hoog wordt gewaardeerd als het-
geen dat publiekelijk door iedereen wordt gedeeld. (Dit is gewoon-
lijk niet hun ervaring in de zindelijkheidstrainings-interacties uit
hun vroegere leven).

Ik heb eerder geponeerd dat een van de verworvenheden aan het
eind van de therapie zou moeten zijn dat ieder individu in staat is om
aangename ervaringen te ontvangen of te accepteren, of die nu
door hem zelf worden aangedragen of door anderen, dit in tegen-
stelling tot hun nogal eens sadistisch gekleurde zelfdestructieve
oriëntatie bij binnenkomst. Tot hiertoe heb ik er de nadruk op
gelegd hoe belangrijk de symboliek van de materiële voorzieningen
en van de interpersonele relaties zijn wat betreft hun bijdrage aan
het psychotherapeutische klimaat, willen daarin diepgaande struc-
turele veranderingen kunnen plaatsvinden. We moeten niet verge-
ten dat de speciaal ontworpen materiële omgeving slechts één
functioneel deel is van de totale psychotherapeutische cultuur. Om
bijvoorbeeld in te gaan op de kwalitatieve inbreng van de volwasse-
nen, die geen gezag ontlenen aan kunstmatige kwalificaties op
grond van leeftijd, positie, e.d., zou een tweede artikel nodig zijn
en helaas is er nu ook geen ruimte om het effect van een zorgvuldig
ontworpen leerprogramma op de therapeutische gemeenschap te
bespreken; een leerprogramma dat begint met het herstel van de
voor-schoolse leerprocessen met inachtneming van het zelfbeeld
van de adolescent en dat kan eindigen bij het klaarstomen voor de
universiteit. Ik zou echter wel nog wat willen zeggen over sommige
activiteiten die men op touw kan zetten om het de adolescent
mogelijk te maken om spelenderwijs de rijkdommen, die de cul-
tuur aanreikt, te ontdekken.
Er is nog niet zo veel gezegd over de mate waarin een charismatisch
leider persoonlijk de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het
scheppen van de magische atmosfeer met de kwaliteit van een
droom. Het is ook van belang dat allen die betrokken zijn in deze
ongewone ervaring zich bewust zijn van de diepte van de ervarin-
gen, welke zij delen. Misschien kan de volgende beschrijving van
een van de activiteiten van de gemeenschap een aanduiding geven.
Vele jaren geleden leidde schrijver dezes een bergexpeditie naar
Schotland. De expeditie zelf ging uit van de behoefte die de manne-
lijke adolescent heeft om zijn fysieke kracht te testen en om een
maat te vinden voor zijn zich langzaam ontwikkelende volwassen
identiteit. Hij kan hierbij op grond van ervaringen een groeiend
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vertrouwen verwerven in zijn eigen kunnen door iets te volvoeren,
dat hij als een bovenmenselijke taak voelt en dat hij toch kan
volbrengen. (Het geheel zou een gedramatiseerde uitdrukking
kunnen zijn van de doelstellingen die inherent zijn aan een verblijf
in een therapeutische gemeenschap). Er zou in de voorbereidende
training veel aandacht gegeven worden aan verhalen over de ber-
gen , zodat deze een magische plek zouden worden, waar de jongens
in hun verbeelding samen, als groep, naar toe zouden kunnen gaan
in een gedeelde fantasie. Daardoor konden zij , toen ze de eenzame
kusten van het Loch Etive passeerden bijvoorbeeld, bijna het
feeërieke gevoel ervaren dat ze leefden tussen de geesten van die
dakloze kinderen van de leeftijdsloze Highlands, 'whose ruined
bothies and crofts are now . only stony mounds beneath the bracken
and heather'. Wij praatten over de bloeddorstige geschiedenis van
het land en over het toppunt van verraad en verwerping, dat de
trouweloze heersers van het land zijn onschuldige kinderen aande-
den. Zo gezeten rond ons kampvuur 's nachts, in de stilte, die alleen
doorbroken werd door het knapperend drijfhout, stonden de jon-
gens zichzelf toe om, op rekening van hen, wier mysterieus land zij
deelden, vele van de gevoelens die, in werkelijkheid en in fantasie,
van toepassing waren op hun eigen gezinservaringen, toe te laten:

i 'From the love sheiling of the misty island,
I Mountains devide us and the waste of Seas,
Yet still the blood is strong, the heart is Highland
And we in dreams behold the Hebrides;
Fair these broad meads, these hoary woods are grand;
But we are exiles from our Fathers' land'. *

Zo sprak destijds een verbannen emigrant in het verre Canada en zo
spreekt nu de dakloze adolescent. En de hoopgevende Hebriden
van hun wederzijdse verbeeldingskracht kunnen een catalysator
voor hergeboorte zijn (Rose, 1980).
Hoewel de atmosfeer magisch aanvoelde, en iedereen wist dat de
hele groep met een gelijkelijk verhoogde gevoeligheid op de situa-
tie reageerde, was er geen sprake van magie, maar van 'deskundig-
heid' van de therapeut, die de behoefte aan die atmosfeer had
aangevoeld, en die wist welke ervaringen dit effect zouden hebben.
Het zou te ver voeren om hier de zorgvuldige routeplanning te
beschrijven; de nacht daarvoor die doorgebracht werd in een kas-
teelruïne, opdat de historische context betekenis zou krijgen; de
talloze gebeurtenissen gedurende de training, er op gericht om hen
er aan te wennen om op situaties te reageren met een groepsgevoel.
Zo'n expeditie-ervaring moet deel gaan uitmaken van het begrij-
pend vermogen van de hele gemeenschap en ook dat vereist een
zeer zorgvuldig uitdenken van deze activiteit door de hele staf. Een
creatieve activiteit is één ding, maar daarnaast is het de verantwoor-

Canadese 'Bout Song' van onduidelijke herkomst (Oxford Dictionary of Quota-

tions, Oxford University Press, Oxford, 1977, p. 420)

549



Tijdschrift voor psychiatrie 25, 1983/8

delijkheid van de staf om er voor te zorgen dat iedereen in staat is
eraan deel te nemen, zodat ook iedereen er van kan profiteren.
Ik geef nog een voorbeeld van een Peper Harow-activiteit, met
dergelijk effect. Onze Bonfire Night bestaat uit een processie met
fakkels van het huis naar een punt waar je over de rivier kunt
uitkijken. De fakkels worden brandend in het grote vuur gegooid,
en als dat zestig voet hoog oplaait in de lucht begint de barbecue
voedsel te leveren onder een vlakbij gelegen ceder. Als de voedsel-
voorraad op is wandelt iedereen terug naar de door een vuur
verwarmde hal van het huis, aangetrokken door een volgende zoete
gang van toffee-apples, zelfgemaakte borstplaat enz. Dan verder
naar het terras voor de open deur. Traditionele spelletjes, zoals
appelhappen, kussengevechten op een vette paal en hindernisren-
nen met slapstickeffecten vinden dan plaats. De gezinnen van de
staf zijn ook aanwezig, dus u kunt zich alle mogelijkheden voor
hilariteit voorstellen. Terwijl twee of drie van de stafleden dienst
hebben, beweegt de rest zich rond, ogenschijnlijk nonchalant. Die
jongens, waarvan bekend is dat zij moeilijkheden met vuur heb-
ben, schijnen toevalligerwijze steeds in een gezamenlijke actie of in
een gesprek bezig te zijn met een staflid. Een jongen, die normaliter
zeer fervent bezig zou zijn temidden van al die opwinding, maar
wiens plotselinge en dieper wordende depressie ons zorgen baarde,
wandelde rustig naar boven. Een staflid volgde hem onopvallend
en overreedde hem om weer beneden te komen. Een ander staflid
ontmoette hem — niet toevallig — in de hal, betrok hem in een
geanimeerd gesprek en bracht hem bij het kampvuur. Bij het vuur
bracht iemand anders hem een hot-dog, herinnerde hem aan het
andere voedsel in de hal, liep met hem om het hardst naar de
zoetigheden en kreeg hem er onder een heel zwak protest toe om
mee te doen aan een groepsspel (Rose, 1982).
Ik neem aan dat de beschrijving van de bergexpeditie kan verduide-
lijken welke bijdrage ,de charismatische leider, waar ik naar ver-
wees in het begin van dit artikel, zou kunnen hebben. Zo iemand
heeft een nauwkeurig gevoel voor cie wijze waarop men de moge-
lijkheden van de groep om strijdbaar te zijn — een kenmerk van de
gang—kan gebruiken en hoe men deze kan benutten ten bate van de
strijd tegen de 'vijand' van buiten. Het depressieve angstige deel
van mensen voelt zich dan snel wat beter en vaak is zo'n benadering
ideaal en zelfs noodzakelijk voor het starten van een therapeutische
gemeenschap.
Toen Peper Harow omgevormd werd van een strafinstituut naar
een therapeutische gemeenschap, had het al de hoedanigheden die
een helder en krachtig leiderschap noodzakelijk maakten. De jon-
gens die daar waren, voelden zich ongelukkig en volstrekt hopeloos
in hun bestaan. Zij hadden in hun voorgaand bestaan veel geleden,
maar bovendien was het volwassen systeem dat verondersteld werd
hen te helpen nog hypocrieter en schadelijker dan wat zij zelf ooit
hadden uitgespookt. De gebouwen waren ontworpen om te verne-
deren en om de afstomping van gevoelens te versterken. De jon-
gens werden steeds hongerig gehouden en een nachtelijke rond-
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gang door de slaapkamers was schokkend. Het grommen, de
schreeuwen in nachtmerries en de rusteloosheid waren niet van de
lucht. Men kan zich voorstellen dat het niet moeilijk was om aan
hun kant te gaan staan, zich met hen te identificeren en hartstochte-
lijk uiteen te zetten hoe de zaken anders zouden moeten. Naast de
invoering van de serieuse, maar voor hen schrikbarende structuur
van een community meeting, werden andere situaties geïntrodu-
ceerd. zoals de vrijdagavond-sessies, die een essentieel ontmoe-
tingspunt moesten vormen tussen de directeur en de jongens. Het
vuur in de hal werd voor de eerste maal in dertig jaar aangestoken
en de hal werd opgeknapt en gemeubileerd, zodat deze er wat
vriendelijker en huiselijker uitzag dan de rest van de kazerneachti-
ge bouw, en in dit decor vertelde de directeur verhalen, las hij
gedichten voor en stukken uit de literatuur, zoals bijvoorbeeld
Beowolf. Naast de ervaring van voorgelezen te worden door Pappie
— geen van hen had het geluk gehad dit meegemaakt te hebben in
zijn echte leven—eisten de gekozen onderwerpen onontkoombaar
hun betrokkenheid. Onze hal was Heorot! De strijders lagen rond
het vuur op banken en op de vloer, net zoals zij. Hun verhalen-
verteller betekende voor hen een aantal centrale zaken: aanvoer-
der, vader, enzovoort. De hal was vol rook, net zoals zijn archety-
pisch voorbeeld was geweest en het was niet moeilijk voor de
jongens om weg te duiken in een aangename fantasiewereld, waar-
in ze zich konden identificeren met de strijders van vroeger en aldus
— wat het belangrijkste was — met het gevoel van ergens thuis te
horen en met de ervaring van de daarbijbehorende waarden van
loyaliteit, van gehoorzaamheid en van eer. Dit maakte het mogelijk
om te zeggen: 'jullie zouden voor elkaar moeten zorgen' en hier-
voor serieus aandacht te krijgen.
Toen ik een aantal jaren geleden schreef of de Friday Night Session
(Rose. 1980), was dat in het kader van het bestuderen van proble-
men, die zich voordoen voor de leider, voor de staf en voor de
patiënten, zodra de initiële noodzaak om de hele wereld te bevech-
ten voorbij is. Men moet deze formatieve fase zeer zorgvuldig als
niet meer dan een eerste stap beschouwen op weg naar de erken-
ning dat de enige echte vijand tenslotte binnen de persoon zelf
aanwezig is. (En zelfs over die gedachte kan men twisten.) In een
latere fase van de geschiedenis van de gemeenschap kan de behoef-
te om te vechten weer opgewekt worden, daar deze zo snel tot de
verbeelding van de adolescent spreekt. Maar indien zijn machtige
kracht aangeboord wordt, moet het duidelijk zijn dat dit gebeurt in
dienst van het overwinnen van de weerstand van het individu zelf,
een weerstand tegen het onder ogen zien van angsten en van ver-
schrikkelijke monsters uit de eigen fantasieën. Als de ogen eventu-
eel geopend zijn en als er in de plaats van een donkere bedreigende
wereld nieuwe kleurrijke mogelijkheden worden onthuld, kan men
gaan inzien dat er geen vijanden te bevechten, maar slechts vaardig-
heden te leren zijn, om daarmee de nieuwe en werkelijke wereld te
hanteren, waarin zoveel vreugde ontvangen en gedeeld kan wor-
den. Dan is het moment aangebroken om de therapetische gemeen-

551



Tijdschrift voor psychiatrie 25, 1983/8

schap te verlaten en zich te voegen bij de tot nu toe gelukkiger peers
in de buitenwereld.

Literatuur

Bloch, D. (1979), 'So the Witch won't Eat Me' — Fantasy and the Child's Fear of

Infanticide. Burnett Books/Andre Deutsch, Londen.
Rose, M. (1980), The Context for Psychological Change in a TherapeuticCommuni-

ty for Adolescents. Niet gepubliceerde voordracht.
Rose, M. (1982), The Potential of Fantasy and the Role of Charismatic Leadership

in a Therapeutic Community. Internat. Journal of Therapeutic Cominunities, 3,

79-87.

552


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19

