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Inleiding
Peter Lenaerts

Het valt ons op dat veel bekende en beroemde psychotherapeuten zich vaak 
bedienen van verrassende interventies. Deze ingevingen lijken vrij spontaan 
te komen en worden meestal niet voorvoeld of grondig voorbereid. We stel-
len vast dat de creatieve houding van deze psychotherapeuten vaak afwijkt 
van ‘het’ theoretisch kader waarbinnen ze werken. Juist daardoor, lijkt het 
ons, zijn ze zo succesvol. Ook de cliënten die uitgenodigd worden om in 
deze onverwachte therapeutische ruimten mee te stappen en er samen vorm 
aan te geven, profiteren hiervan.

We zijn ook getriggerd door het begrip ‘inspiratie’. Volgens Dijksterhuis 
gaat aan 10% inspiratie 90% transpiratie vooraf. Die transpiratie heeft dan 
vooral te maken met het oefenen en herhalen als essentiële voorwaarden om 
tot een hoger plan van inspiratie te komen: “Inspiratie is transpiratie” en 
niet andersom (Dijksterhuis, 2022: 33). Volgens Albert Rothenberg heeft 
creativiteit dan weer te maken met het vermogen zich tegengestelde ideeën 
voor de geest te halen, en te houden. Divergentie en dissidentie zullen vol-
gens hem aldus bijdragen tot oorspronkelijkheid (Rothenberg: 2015). De 
Amerikaanse psycholoog Dean Simonton ten slotte heeft talloze proces-
sen en procedures geïdentificeerd die creatieve producten opleveren zoals 
divergent denken, associatie op afstand, cognitieve ontremming, concep-
tuele herkadering, analogie- vorming, knutselen, spelen, combinatorische 
procedures (Simonton, 2014: 3).

In dit boek zijn we geïnteresseerd in dat kleine percentage dat de creatieve 
houding van deze psychotherapeuten kenschetst. Vaak heeft die creatieve 
ontsnapping geen binding met een bekend, wetenschappelijk gelegitimeerd 
én theoretisch kader. Het is er ook niet direct op terug te voeren. Is crea-
tiviteit te leren? Of heeft creativiteit binnen een therapeutische setting te 
maken met durf, risico, intelligentie? Om dit te kunnen, is dan ‘het opgeleid 
zijn’ een vereiste of een handicap? Of, zoals Dijksterhuis en al veel eerder 
Sloterdijk pretenderen, is ‘het oefenen’, ‘het herhalen’ een levenskunst? En 
kunnen we dit ‘weten’ overdragen naar de therapeutische dialoog, namelijk 
dat oefenen én tegenspraak grondvoorwaarden zijn om af te kunnen en 
mogen wijken? Moet een concertpianist er gemiddeld minstens tiendui-
zend uur oefenen op hebben zitten vooraleer de kans op een podium zich 
voordoet of moet een kunstschilder zoveel uren oefenen met techniek achter 
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zich hebben vooraleer zijn doeken de interesse krijgen van een galerie of 
museum? Sloterdijk wijdt een heel hoofdstuk aan wat hij ‘oefenantropolo-
gie’ noemt, waar hij de mens neerzet als een intrinsiek én evident oefenend 
wezen: “ze werken op zichzelf in, ze werken aan zichzelf, en ze nemen aan 
zichzelf een voorbeeld” hoe dan ook, volkomen en onvolkomen tezelfdertijd 
(2011: 120).

Is de afwijking in de vorm van onnavolgbare creativiteit inherent aan de 
therapeutische dialoog en vangen we het blijvend ‘oefenen’ op met ver-
plichte intervisies, supervisies voor psychotherapeuten en voor ons boek 
specifiek ook de groep systeempsychotherapeuten?

Deze vragen en alle daarvan afgeleide reflecties exploreren we in dit boek 
aan de hand van een zeer specifieke periode in de kunsten.

In ons opzoekwerk kwamen we terecht bij het begrip ‘maniërisme’. Mani-
erisme vindt zijn oorsprong in het begrip maniera uit de zestiende- eeuwse 
literatuur. Iemands maniera is zijn persoonlijke artistieke stijl, zijn kenmerk. 
Maar tegelijkertijd betekent het ook stijl in de zin van ‘gratie en elegantie’. 
In die laatste betekenis komt maniera in de buurt van sprezzatura (Olt-
hof, 2021: 349), dat zoveel betekent als ‘moeiteloze gratie, spontaneïteit en 
bestudeerde nonchalance’.

Dat is de boodschap die we met dit boek willen brengen, namelijk het 
maniërisme als metafoor gebruiken voor het exploreren van de ‘next step’ 
in de ontwikkeling van de systeempsychotherapie. Het maniërisme bevat 
namelijk een métier, een perfecte schoonheid, een volmaaktheid zonder een 
dualiteit tussen pure schoonheid en lichte afwijking te suggereren. Integen-
deel: het verschil maakt de schoonheid compleet, subliem. Dat brengt ons 
bij het belichten van ‘de bestudeerde nonchalance, voorname slordigheid, 
losheid’ als stijl van de therapeut.

Hiermee volg ik waarschijnlijk niet het huidig systemisch discours dat in 
tijdschriften en artikelen te vinden is. Ik denk dan: ik ben te oud, het was 
ooit anders toen ik het gevoel had mee te draaien.

Nostalgie? Nee, ik denk het niet, als systeempsychotherapeut met twee pri-
vépraktijken zit ik nog diep in het vak en voel ik me soms vooruitgelopen, 
vooruit op de tijd.

Ik denk dat er zich een nieuwe kentering zal voltrekken in het systemisch 
denken en hoop in dit bestek daaraan bij te dragen. Waarover gaat het? Ik 
ben hoopvol dat de huidige regelgevingen en protocollen, administratie 
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en evidence- based onderzoeken in wat ze beogen zullen falen. De hulp-
verlening is koortsachtig bezig om hieraan te ontsnappen. Weliswaar niet 
openlijk in de instituten. De kans dat er een nieuwe hedendaagse ‘antipsy-
chiatrie’ en anti- administratie ontstaat die wars is van de huidige manier 
van psychotherapeuten te bejegenen en verplichtingen op te leggen, is 
bezig en groot.

Het wordt langzaamaan dodelijk voor de manier waarop psychotherapeu-
ten, in een administratief keurslijf gestoken, moeten werken. Ook voor veel 
gezondheidsberoepen geldt dit, zie bijvoorbeeld de artikelen over de leeg-
loop van het huisartsberoep (De Groene Amsterdammer, 2 febr. nr. 5, 
2022), de verstikkende werkdruk in de sociale hulpverlening (De Baere, 
2022) of de alarmbel van klinisch psychologen (Lowet, 2020). In mijn werk 
in psychiatrische ziekenhuizen blijkt de functie van psychotherapeut amper 
in te vullen wegens een te hoge administratieve druk. Meestal werden die 
functies noodgedwongen bemand met jonge mensen zonder voldoende 
kwalificaties. Natuurlijk weten we dit en geldt dit voor heel veel maat-
schappelijke sectoren. Toch willen we het hier nogmaals genoemd hebben, 
omdat deze oneigenlijke druk ons triggert om eraan te ontsnappen, onder 
andere via creativiteit, het thema van dit boek.

De laatste drie jaar hebben we naast de immense nadelen van de coronapan-
demie onze overlevingsmechanismen op volle toeren zien draaien. Thuis-
werk, minder files, andere vormen van contact die ineens kunnen en 
(noodzakelijk) geaccepteerd worden in het werk en privé. Een ware omwen-
teling. We zijn dan ook hoopvol gestemd dat eenzelfde kantelpunt, een 
breuk met wat vanzelfsprekend was, nu perfect mogelijk is in ons vakgebied. 
Vroegere evidenties hebben plotseling geen uitweg meer en moeten creatief 
heruitgevonden worden. Onze bijdrage wil dit zoeken naar kantelpunten in 
psychotherapie verkennen, ondersteunen en richting geven.

Ook zie ik dat erg goede systeemtherapeuten zich steeds meer terugtrekken 
in hun eigen manier van creatief vormgeven in systeempsychotherapie. Ze 
brengen hun administratie terug tot een aanvaardbaar minimum om meer 
en meer hun toevlucht te zoeken in de eigen praktijk, in feite in de eigen 
ontwikkeling. Psychotherapie wenst zich in die zin ver te houden van de 
premissen van de psychiatrie en de geestelijke gezondheidszorg. Ze heeft 
een apart statuut, is enkel gericht op de therapeutische relatie en mag zich 
eigenlijk niet verlagen tot een voor haar oneigenlijke rationale (c.q. metho-
dologie van wetenschappelijk onderzoek) (Kinet, 2023). Nu bestaat er een 
groot spanningsveld tussen psychotherapeutisch en klinisch denken ener-
zijds en het managementdenken anderzijds. Aan de basis van het psycho-
therapeutisch denken ligt de therapeutische relatie. Deze relatie tot stand 
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laten komen en vast kunnen houden (holden, containen) in goede en slechte 
momenten is de essentie én kunst van psychotherapie. Psychotherapie is 
een proces met gedeelde verantwoordelijkheid van cliënten en therapeuten, 
en kan niet aangestuurd worden van boven of van buiten de therapeutische 
ruimte. De cliënten en therapeuten zijn uitgenodigd in die ruimte samen te 
komen en dus samen veel te doen, maar de afloop van de therapie en van 
de gesprekken kan niet exact gegarandeerd worden (Kinet, 2023).

Dit boek wil uitdagen om daar creatief over na te denken. Daarom bena-
deren we het centrale thema vanuit verschillende perspectieven, zowel 
maatschappelijk, kunstfilosofisch, systeemtherapeutisch als persoonlijk. De 
klemtoon ligt meer op de wijze van omgaan en interventies die afwijken 
van het gewone en daarom gebruik ik het contrast tussen de schoonheid 
en perfectie van de hoogrenaissance met het daaropvolgende maniërisme, 
dat mogelijk een uitgang biedt om huidige tendensen beter te begrijpen.
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