
Inleiding

Willem Heuves & Nina Silvester

All the lonely people 
where do they all belong?

John Lennon

De coronacrisis is voor veel mensen een ontheemdende ervaring ge-
weest en voor sommigen nog steeds. Het was voor velen een confron-
tatie met een ongekende en angstaanjagende realiteit, waarin juist de 
meest vanzelfsprekende en vertrouwde relaties opnieuw moesten wor-
den vormgegeven. Ook psychotherapeuten moesten zich in heel korte 
tijd vertrouwd maken met nieuwe ontregelende omstandigheden. 

Ontheemding is in deze tijd het meest gekend door de vaak tragische 
en dramatische gebeurtenissen rond vluchtelingen op zo veel plekken 
in deze wereld. Vanuit de psychoanalyse is er in de laatste decennia 
steeds meer aandacht gekomen voor de traumatische en ontwrichtende 
lotgevallen van de migrant. 

Op veel minder traumatische schaal speelt de ervaring van ontheem-
ding een belangrijke rol in het leven van heel veel mensen. Rondkijkend 
in onze eigen psychotherapiepraktijk ontmoeten we veel voorbeelden 
van ontheemding, die vaak niet als zodanig worden herkend, soms over 
het hoofd worden gezien, maar niettemin een ingrijpende rol hebben 
gespeeld in het leven van onze patiënten. Als we ontheemding begrij-
pen als het verliezen of het verlaten van wat eens vanzelfsprekened 
was is in het leven, maar er toch mee verbonden blijven voelen, dan is 
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ontheemding een ervaring van alle mensen, waaraan vaak voorbijgeke-
ken wordt: een stille ontheemding. 

Een gezin verhuist van het platteland naar de grote stad. De kinderen 
vallen sociaal buiten de boot omdat zij een dialect spreken. Ze missen 
aansluiting op school, omdat hun omgangsvormen anders zijn. Zij voe-
len zich minder en schamen zich vaker, omdat er op kinderen van het 
platteland – soms heimelijk, soms openlijk – neergekeken wordt. 

Een ander voorbeeld kan het buitenlandse gezin zijn, dat – vanwege 
economische migratie – al twee generaties in Nederland woont. De ach-
tergebleven familie komt echter nooit op bezoek. Stil liggen de verwijten 
om de hoek, dat zij zijn weggegaan omdat ze het niet goed genoeg von-
den in het thuisland. Anderzijds leeft er in die vaak goed geassimileerde 
gezinnen – vaak onbewust – een ideaalbeeld van het land van herkomst. 
Dat blijft een moederland. De ontheemding laat zich vaak zien als de on-
zekerheid over er wel en niet bij horen, over wel en niet verbonden zijn. 
De angst om zelfs niet meer op eigen spontane taal te kunnen vertrouwen. 
Het is een ontheemding, een beroofd zijn van vanzelfsprekende wortels. 

Ontheemdend is ook de relatie met het eigen lichaam na de ontdek-
king van een andere seksuele geaardheid in de adolescentie. 

Ontheemding behelst een waaier van ervaringen: van een verhuizing 
naar een andere stad tot een grote medische ingreep. Een echtschei-
ding, die vaak een verlies van de vanzelfsprekendheid in de omgang met 
kinderen met zich meebrengt, is voor alle gezinsleden ontheemdend. 
Ontheemdend is ook het toenemende besef van de eigen sterfelijkheid 
van de ouder wordende mens.

In het werk van Freud zijn slechts indirecte verwijzingen te vinden 
naar het concept ontheemding. Een ervaring die dicht in de buurt komt 
van ontheemding, kunnen we lezen in zijn essay over de familieroman. 
Daar beschrijft Freud de veelvoorkomende kinderfantasie dat de bio-
logische ouders niet de echte ouders zijn. Het kind fantaseert zichzelf 
bijvoorbeeld als van koninklijke afkomst. Freud zag deze fantasie ge-
motiveerd door de krenking van de kinderlijke almachtsgevoelens en 
bracht later ook een oedipale betekenis aan. In de psychoanalyse heeft 
het concept van de familieroman steeds meer de betekenis gekregen 
van losmaking en normale ontwikkeling: het besef van het kind dat het 
gescheiden is van de primaire objecten maar er toch mee verbonden 
blijft. De lotgevallen van de familieroman horen we ook terug in de ont-
heemding van gezinsleden in een nieuw samengesteld gezin. 

In de psychologische ontwikkeling speelt stille ontheemding een cen-
trale rol. Elke nieuwe stap in de ontwikkeling is ook een verkenning van 
het onvermijdelijke vreemde in onszelf. Alle stappen in de ontwikkeling 
herbergen een aspect van ontheemding: losmaking en separatie. 
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Wat kan de rol van psychotherapie zijn bij deze stille ontheemding? 
Te vaak wordt er vooral aan rouw gedacht en is dat de matrix van waar-
uit ontheemding meestal wordt benaderd. Bij rouw ligt de nadruk veel 
meer op wat de persoon is aangedaan of overkomen en de verwerking 
daarvan. Ontheemding is vaker het gevolg van een zelfgekozen weg, die 
niet zelden op weinig begrip kan rekenen. De ontheemding blijkt vaak 
een systemisch of transgenerationeel thema, waarin veel conflicterende 
gevoelens over het vertrek aanwezig zijn. In psychotherapie met ont-
heemde mensen is er ook vaak de angst om zich te vestigen en wortel 
te schieten, terwijl er ook een sterk verlangen naar is. Niet alleen zich 
thuis voelen in de buitenwereld, maar ook in de therapeutische relatie: 
de angst er niet echt bij te horen, bang zijn om uit de toon te vallen, niet 
als vanzelfzwijgend op je taalgebruik te vertrouwen en de voortdurende 
angst om als ‘vreemd’ of ‘anders’ door de mand te vallen en grote gevoe-
ligheid voor schaamte en sociale angst. 

Ontheemding en het verlies van het vertrouwde wordt ook wel ge-
zien als een kenmerk van de huidige hypermoderne tijd. De globalise-
ring, waardoor steeds meer mensen in andere landen dan hun geboor-
teland werken en wonen, heeft veel bijgedragen aan stille ontheemding. 
Door de toenemende digitalisering en globalisering zijn relaties minder 
persoonlijk geworden en is een grote behoefte ontstaan aan plaatsen 
en gebruiken, die stille ontheemding in de samenleving maskeren. Er is 
een behoefte aan plaatsen, die ondanks het onpersoonlijke of virtuele 
karakter, toch als persoonlijk en vertrouwd kunnen aanvoelen. Freud 
beschreef deze ontheemde ervaring in ‘Das Unheimliche’. Ook in het 
verlangen naar maatschappelijke houvast en traditionele waarden, die 
bijvoorbeeld in de opleving van nationalisme weer zichtbaar wordt, zijn 
de gevolgen van ontheemding voelbaar. De Franse filosoof Marc Augé 
heeft met zijn concept ‘Non- Lieux’ het geïdealiseerde beeld van traditie 
en nationale identiteit doeltreffend ontmaskerd. 

In dit boek schetst Bas Heijne enkele maatschappelijke factoren en 
achtergronden, die aan de ‘stille ontheemding’ in de samenleving bij-
dragen. Marie Rose Moro heeft op de studiedag laten zien hoe zij met 
haar team in de kliniek met ontheemde gezinnen werkt. In haar bijdrage 
voor dit boek beschrijft zij het belang van de moeder- en vadertaal in de 
behandeling van migratiekinderen en -gezinnen, die vastgelopen zijn in 
hun ontwikkeling. Salman Akhtar schrijft over ontheemding in het leven 
van de ouder wordende mens. Hij schrijft ook over ontheemding in het 
mentale proces van het voorbereiden op de dood. Ingrid Groenendijk en 
Nienke Vos beschrijven de ontheemding in het werk van Ida Gerhardt te-
gen de achtergrond van geloofsverlating. Ook staan zij stil bij de rol van 
geloofsverlating in het leven en werk van Deborah Feldman en Sigmund 
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Freud. Jos van Mosel gaat ten slotte in op de gevolgen van adoptie voor 
de ontwikkeling en hij bespreekt de lotgevallen van overdracht en te-
genoverdracht in de behandeling van jongeren en volwassenen met een 
adoptieachtergrond.
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