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De derde generatie
Mijn vakgebied is transculturele systeemtherapie en ik ben grondlegger van
Beschermjassen, een denkwijze die onder
meer jeugdhulpverleners helpt om met
een andere blik naar ‘probleemkinderen’ te
kijken. De westerse blik is steevast gericht op
het individuele kind, maar Beschermjassen
betrekt altijd hun familiale context. Kinderen
met psychische kwetsbaarheden, zoals de
schapenkinderen in de voorstelling, willen
ons iets vertellen. Ze zijn vaak de derde
generatie in een familiesysteem waarin de
eerste generatie een groot verlies of trauma
heeft meegemaakt, zoals een migratie, een
oorlog, onderdrukking, geweld of een natuurramp. De eerste generatie heeft de pijn letterlijk ervaren. De tweede generatie is loyaal
aan de eerste generatie. De tweede generatie
voelt de pijn van de eerste generatie en kan
er niet over spreken omdat het voelbaar is
dat het te pijnlijk is voor de eerste generatie.
De tweede generatie beschermt de eerste
tegen pijn en verdriet en cijfert zichzelf vaak
weg. De derde generatie heeft meer afstand
naar de eerste en kan dingen bespreekbaar
maken. Zo zie je dat kleinkinderen vaak vragen gaan stellen over de gebeurtenissen in
de Tweede Wereldoorlog, terwijl de ouders
daar nooit over durfden te beginnen omdat
het te gevoelig was voor hun ouders. De
tweede generatie migranten draagt vaak
zwijgend en loyaal het verdriet van hun
ouders, terwijl de derde generatie ofwel het
gesprek met hun ouders en grootouders
aangaat, ofwel gekke bokkesprongen gaat
maken. Als er geen ruimte is om uit te wisselen over de pijn en het verdriet van het
verleden ontwikkelt de derde generatie
vaak klachten om het schadelijke patroon
te ontregelen. De derde generatie wordt onhandelbaar, krijgt verschijnselen van ADHD,
PDD-NOS, angstklachten of anorexia

vertelde ze te zijn gediagnosticeerd met
obsessieve-compulsieve stoornis, selectief
mutisme en het syndroom van Asperger.
Zelf verklaart ze de verbetenheid van haar
engagement gedeeltelijk vanuit haar
autisme. Schapenkinderen; ze vertegenwoordigen een stem om iets te ontregelen wat
vastzit. Ze laten het zien door hun gekte.

nervosa. Het zijn de kinderen die in de
jeugdzorg belanden, in de GGZ, die in feite
aandacht vragen voor hetgeen niet verteld
of gezien wordt in het familiesysteem. Er zijn
veelal drie generaties nodig om patronen
te herkennen, om de wortels ervan op te
sporen en om het tij te keren.
Klokkenluiders
Het zijn de schapenkinderen die aandacht
vragen voor het niet-geziene, het nietvertelde, het verborgene in de geschiedenis
van de familie. Het zijn boodschappers, klokkenluiders, paradijsvogels, ontregelaars die
als ze zich verbinden de kracht hebben om
het zuurstof te zijn. Niet alleen in de familie,
maar ook in de gemeenschap, of zelfs in
de samenleving. Neem bijvoorbeeld Greta
Thunberg, de inmiddels wereldbefaamde
klimaatactiviste die haar protestmissie
begon met schoolstakingen toen ze nog
maar vijftien was. Tijdens de TEDx Conferentie in Stockholm in november 2018
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Crazywise
Crazywise is een Nederlandse beweging die
aandacht vraagt voor een ander perspectief
op gekte. De oorspronkelijke wijsheid van
inheemse culturen staat haaks op westerse
ideeën over psychische aandoeningen. Bij
inheemse volkeren wordt het anders-zijn
vaak gezien als een spirituele gave in plaats
van iets dat moet worden opgelost. Het
is een kwaliteit, een talent, een speciale
opdracht. Crazywise vraagt ons stil te staan
bij de vraag: Is ‘gekte’ een oproep tot groei,
of is het simpelweg een gebroken brein? De
Noord-Amerikaanse documentaire Crazywise
onderzoekt wat we kunnen leren van mensen
over de hele wereld die hun gekte hebben
omgezet naar een positieve transformerende
ervaring. Geïnspireerd door deze film is in
Nederland een hele gemeenschap ontstaan
met een jaarlijkse conferentie, waar aanvullende benaderingen van psychose en andere
buitengewone bewustzijnsstaten voor het
voetlicht worden gebracht. Crazywise biedt
ruimte aan het verkennen van nieuwe wegen,
waarbij een psychose ook gezien kan worden
als een mogelijkheid tot groei, of zelfs transformatie. De belangstelling voor de beweging en zijn jaarlijkse congressen toont aan
hoezeer er een behoefte is aan een andere
blik op ‘gekkies’ dan hetgeen de GGZ te
bieden heeft.
Collectief
De kracht van het collectief is een belangrijk aspect van Beschermjassen. Het
inbedden van de ‘vreemde ander’ in zijn
of haar groep, cultuur, eigenheid. Tijdens

The Sheeptown ceremonie werden we door
twaalf kinderen aan de hand genomen, ze
leidden ons op indrukwekkende wijze langs
hun werkelijkheid. Na afloop voegden de
spelers zich om dat enorme gevaarte dat
daar rondtolde, de verbeelding van het
schapenkind, iedereen zat op de grond, het
was magisch en beeldschoon. We werden
uitgenodigd door Alexandra om na te praten
en zo werden we als publiek en spelers
samen ineens een community met een
gedeeld verhaal. Ik realiseerde me dat we
allemaal gekkies waren, een collectief van
gekkies, waardoor het ineens veilig werd.
Toen spraken we over de drie generaties. Ik
legde de aanwezigen uit hoe het mechanisme
werkt en dat viel als een bom in de zaal. Zo
kunnen kijken naar kinderen maakt dat ze
ontschuldigd worden, en niet alleen zijzelf
maar ook hun ouders. Het zet kinderen en
hun families in hun kracht in plaats van individuen tot probleemeigenaar te maken.
Lerend opstellen
In mijn praktijk werk ik niet alleen met drie
generaties in de spreekkamer, ik organiseer
ook altijd een collectief van hulpverleners
eromheen; het Beschermjassenhuis. Samen
kunnen we kwetsbaar zijn, een niet-wetende
positie innemen ten opzichte van de ‘vreemde ander’, en ons lerend opstellen. Dat
maakt dat er zoveel meer ruimte ontstaat
voor de ander om van zich te laten horen,
en voor ons als professionals om werkelijk te
verstaan wat de ander te zeggen heeft.
Overkantpersoon
Toch is het vaak moeilijk voor hulpverleners,
om cliënten niet te gaan ‘koloniseren’ maar
de eigenwijsheid van de ander te faciliteren.
Zo blijkt uit de sessie met de jonge alleenstaande moeder Zubeda die plaatsvond in
een context waarin de professionals werden
opgeleid om met Beschermjassen te werken.
Zubeda was een schapenkind, ze heeft in
meerdere pleeggezinnen en tehuizen ge-

woond en verschillende diagnoses gekregen,
zoals hechtingsstoornis, zwakbegaafd en
borderline. Zelf noemde ze zich een ‘overkantpersoon’. Ze vertelde tijdens de sessie
dat haar hulpverleningsgeschiedenis en het
onbegrepen zijn haar in haar ontwikkeling
hadden beknot en een bewijsdrang in haar
aanwakkerden. Haar contact met goede
geesten en het herkennen van boodschappen in getallen hielpen haar te kunnen
omgaan met haar anders-zijn. Het behoedde
haar voor wat ze noemde het ‘geestelijke
kantelen’, zoals haar moeder overkwam toen
die psychotisch werd en uiteindelijk suïcide
pleegde. We gingen met haar op zoek naar
familieleden die haar konden bijstaan en
maakten contact met haar oma en een oom.
Zubeda zei steeds: ‘Ik ben van de overkant.’
Ik was ontzettend geïnteresseerd. Het bracht
me terug naar hoe ik ademloos luisterde
naar de verhalen van onze dienstmeisjes in
Suriname, die over de wondere wereld in het
bos vertelden. Zo zat ik ook nu te luisteren.
Je zou kunnen zeggen dat ze een psychose
had. Ze was heel angstig. In haar lijn zag je
het trauma van verlies van haar moeder. En
als een traumatische gebeurtenis zich voordoet en de omgeving biedt geen inbedding
en geeft het geen taal, dan komen er allerlei
angsten en raak je verward. Dat is wat ik zag.
Toen ik haar bij het afscheid vertelde dat ik
een oude ziel in haar zag, schoot er een waterval van tranen uit haar ogen. ‘Je ziet het’,
zei ze. In de nabespreking wisselden de deelnemende hulpverleners met elkaar uit hoe zij
het gesprek hadden ervaren. Velen raakten
geïrriteerd of verward door de manier van
doen en spreken van Zubeda. De switch
kwam toen haar eenzaamheid in het anders
zijn naar voren kwam. Toen konden de aanwezigen empathie gaan voelen, en daarmee
haar verhaal gaan horen, of begrijpen. Het
is de kunst om het uit te houden zolang de
verwarring er is. Je irritatie te parkeren, weg
te blijven van het beter weten.

Wijsheid
Een valkuil voor hulpverleners die het niet
uithouden, is dat ze gaan duiden. Ze gaan
het gedrag van de ander een naam geven,
er een stempel opdrukken, een etiket
opplakken. De ‘vreemde ander’ wordt in
een hokje gestopt opdat je hem of haar
dan beter kunt hanteren en sturen. Willen
classificeren komt vaak voort uit onvermogen. Je moet niet vergeten daarnaast ook
present te zijn en te luisteren. Wat zou het
een zegen zijn als de GGZ eens uit zijn eigen
keurslijf zou stappen en vanuit een ander
perspectief naar psychische kwetsbaarheid
zou kijken, kinderen zou omarmen in plaats
van te isoleren. Kinderen een plek geven,
hun rol teruggeven, hun stem laten horen.
Kinderen inbedden in hun familie, historie en
cultuur, de stemmen van drie generaties laten klinken, de bescherming van grootouders
inschakelen als het lastig is. Verhalen
uitwisselen, verborgen geschiedenissen
onthullen, de wortel van het disfunctionele
patroon opsporen want daar waar het
ontstaan is, bevinden zich ook de bronnen
en de wijsheid om de kwetsbaarheid tot
een kracht te laten worden.

Kitlyn Tjin A Djie is geboren in Paramaribo, als
vierde in een rij van zes dochters. De wortels
van haar Chinese vader en Surinaamse moeder
liggen in Duitsland, Portugal, Afrika, China,
Indo-China, Frans Guyana. Ze is getrouwd met
een Nederlandse man met een Indisch koloniale achtergrond en heeft twee zoons, twee
kleindochters en vijf kleinzoons. Kitlyn weet
als geen ander dat er vaardigheden nodig zijn
om te leren omgaan met diversiteit, om ruimte
te geven aan de ‘vreemde ander’. Als jeugdhulpverlener ondervond ze dat Nederlandse
opvattingen over hulpverlening niet werken bij
kinderen met een migrantenachtergrond. Als
antwoord op het westerse witte individualistische denken in de hulpverlening ontwikkelde
ze het model Beschermjassen dat uitgaat van
de kracht van families. www.beschermjassen.nl

96

97

