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DE KRACHT VAN VERBEELDEN IN MIJN WILDE DENKEN 

 

EEN ONTDEKKINGSREIS 

 

Inleiding 

In de mythologie van een volk wordt de geschiedenis, de bestaande traditie, de sociale ordening en de rituele 

gebruiken in symbolen verbeeld. 
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 Mythen werden en worden aangepast en veranderd door shamanen. In de 

droomtijd waren er zowel vrouwelijke als mannelijke shamanen. Men weet nog steeds niet waarom en hoe dat is 

veranderd.  

 

Shamanen, mythemakers, verhalenvertellers, orale dichters, troubadours, baladenzangers, schrijvers en popzangers 

houden de mythologieën levend en passen ze aan aan de nieuwe tijd. Er is altijd spanning geweest tussen de 

oorsprong, de verhalen en de beleefde werkelijkheid.  

 

Het gaat er (in transculturele supervisie) dus om wat er (is) gebeurt(d) zo te verhalen dat iedereen zich 

daarin kan herkennen én zijn/haar handelen daarop kan inrichten. 

 

Hierbij dient recht te worden gedaan aan de werkelijkheid van iedere betrokkene. Dit is zeker niet alléén een 

rationeel-cognitief proces. 

 

Mythologie is eigenlijk geschiedenis in beweging. Mythologie vasthouden, fixeren, dogmatiseren maakt dat de 

verhalen, gedichten en liederen niet meer de gezamenlijke ervaringen dekken van de stam. Eigen (subjectieve) 

overtuigingen vasthouden is de werkelijkheid van anderen ontkennen. Er ontstaat een kloof tussen beeld en 

werkelijkheid. De mythologie versnippert, valt uiteen en er is geen samenhangende beeld meer. Andere vermagerde 

en gefragmenteerde wereldbeelden doen hun intrede omdat geen enkel volk zonder geschiedenis en wereldbeeld 

kan. Er ontstaan ideologieën die slechts versmalde mythologieën zijn van een elitaire minderheid. De kracht van de 

verbeelding neemt af, want waarom verbeelden als er geen symbolische samenhang meer is tussen wat ik voel, 

beleef en om mij heen zie. 

 

Veel westerse samenlevingen verkeren in deze fase en mogelijk is het geen toeval dat er op dit moment meer dan 

150 verschillende nationaliteiten en culturen in Nederland zijn vertegenwoordigd. Daaronder zijn er vele die nog 

een méér samenhangende mythologie hebben, dan de onze. 

 

Hoe houden de traditionele volken hun geschiedenis levend ? 

De antropoloog Levi-Strauss heeft tientallen jaren onderzoek gedaan onder deze culturen noemt het denken dat 

hieraan ten grondslag ligt het Wilde Denken. Hij beschrijft een beroep in de recente geschiedenis Europa waarin 

nog het meest de kracht van verbeelden is terug te vinden. Dat is de bricolleur, de duivelstoejager, de man of vrouw 

die met weinig alles maken kan, de systematische improvisator.  

 

 "De karakteristieke eigenschap van mythisch denken is dat het zich uitdrukt met behulp van een heterogeen 

repertoire dat, desalniettemin, toch beperkt is. Dit denken moet haar repertoire echter gebruiken, welke 

taak er ook onderhanden is. Het heeft niets anders tot haar beschikking." 
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Het is geen open deur, een cliché of dooddoener dat alles met alles te maken heeft. Bij een volk waar mythologie,  

cultuur en rituelen en dagelijkse belevingen nog elkaars evenknieën zijn heeft inderdaad alles met alles te maken. 

Velen van ons, westerlingen, geloven daar echter niet (meer) in. Da is de teloorgang van het Wilde Denken. Levi-

Strauss besluit zijn cross-culturele mythologie onderzoek met de woorden: 

 

                     
1
.  H.C. ten Berge, De Eeuwige Droomtijd, p. 50, in: De Dood is de Jager, Mythen en Fabels van Noordelijke 

Volken: Indianen van Noord West-Amerika, Meulenhoff, Amsterdam, 1974/87. 

2
. C. Levi-Strauss, Het Wilde Denken, Amsterdam, 1962b, p. 16. 



 "we dachten dat dit (wilde) mythische denken primitief was, terwijl het in de uiteindelijke analyse ons 

eigen denken blijkt te zijn." 
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Primair verbeelden 

U, supervisoren, heeft de kans om te verbeelden, te mythologiseren in positieve en concrete zin. Ik geef U een 

voorbeeld een werkelijk gebeurd verhaal: 

 

 "Het was zomermiddag 1989 en tropisch warm. We keken elkaar een kort ogenblik aan met dezelfde diepe 

angst. Ik kende haar niet. Ik was 42 en zij 8 jaar. We stonden beiden op de duikplank van 3 meter en ik 

torende hoog boven haar uit. We keken voor de zoveelste keer naar het einde van de plank en naar het 

water daar diep onder ons. Ik bereidde mij voor. Het was meer dan 20 jaar geleden dat ik op zo'n plank had 

gestaan. Ik herinnerde mij glashelder de misser (maar niet wat ik had verkeerd gedaan) waardoor ik 

doorsloeg en plat met mijn rug op het water sloeg. Ik had er niets lichamelijks aan overgehouden maar 

mijn angst leek het definitief gewonnen te hebben van het genot om enkele seconden te vliegen. Ik voelde 

die angst nu weer toen ik het meisje in de ogen had gekeken. Ik keek naar voren..en... 

 

 ..in mijn verbeelding maakte ik wel tien keer achtereen de sprong omhoog en de duik naar beneden.  

 

 Ik keek opnieuw, nu achterom, naar het meisje. Ik zei: "hoog hé". Ze knikte. Wij glimlachten en ik keek 

weer naar voren. Ik veerde op mijn tenen, ...nam de drie stappen...en zeilde naar beneden. Met een klap 

doorboorde ik het water oppervlak en terwijl het water mijn vaart remde voelde ik mij berentrots. Ik kon 

het weer! Toen ik boven water kwam, stond zij te kijken en ik zwaaide. Ze zwaaide terug en keek naar de 

punt van de plank. En toen nam ze vijf kleine stapjes en sprong naar beneden. Proestend kwam ze boven 

en een prachtige triomfantelijke blik verscheen op haar gezicht. We zwommen naar de kant, klommen eruit 

en renden naar de duikplank voor onze volgende vreemde mengeling van angst en triomf. Ik heb haar na 

die middag niet meer teruggezien, maar ik sta elk jaar weer op de duikplank en verbeeld mij verschillende 

sprongen ...ver vooruit met opgeheven hoofd ...recht omhoog en dan vertikaal naar beneden of 

wegdraaiend naar links of rechts om dwars in het water te komen. En ze lukken." 

 

Dit is een voorbeeld van de individuele en primaire bron van de verbeelding. Ieder van ons heeft een vermogen zeer 

concreet voor te stellen wat je wilt gaan doen. Duiken, een heerlijke maaltijd klaarmaken voor je geliefde én een 

supervisie voorbereiden.  

 

Hoe kun je je op onbekende, nieuwe, vaak opwindende en bedreig-ende momenten in transculturele supervisie 

voorbereiden ?  

 

Het is inderdaad met deze kinderlijke verwondering, met deze aantrekkingskracht van en angst voor het onbekende 

en met deze zintuiglijke en fysiologische sensaties waarmee een nieuwe en moeilijke fase in je leven, in dit geval 

beroepsontwikkeling (interculturalisering) gestimuleerd en gemotiveerd kan worden.  

 

Zonder boeken,programma's, methodieken en modellen kunnen we geen transculturele supervisie geven. Maar nog 

minder kunnen we zonder de lichamelijke en geestelijke openheid voor het nieuwe, die we in een kind zo 

bewonderen.  

 

 Zorg er voor dat je in transculturele supervisie regelmatig weer kind kan zijn. Daarvan kunnen we het 

Wilde Denken weer leren. 

 

Het persoonlijke en het professionele 

Ik ben gevraagd hier, als cultureel antropoloog met klinisch psychiatrische ervaring met jonge allochtone en 

autochtone mensen, iets te vertellen over de kracht van verbeelding. Ik heb ja gezegd omdat ik jullie als 

supervisoren veel invloed toedicht in het proces van cultuuroverdracht. De deelnemers aan jullie supervisies worden 

opgeleid tot, wat je zou kunnen noemen lijnmanagers (uitvoerend) in cultuuroverdracht. Veel van de studenten die 

jullie superviseren begeleiden op hun beurt weer mensen in sociaal-culturele situaties en menen daarmee enige 

richting aan hun leven te geven.  

 

Deze toekomstige cultuuroverdragende lijnmanagers die U begeleidt zijn in het licht van de huidige ingrijpende 

multiculturele veranderingen in onze samenleving de komende decennia van groot belang. En daarmee is jullie 

verantwoordelijk-heid als supervisoren minstens zo groot.  
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Ik geef hier vanmorgen een korte impressie van een belangrijk, vaak vergeten deel van de context waarbinnen 

transculturele supervisie zich afspeelt: de Nederlandse cultuur. Het kennen van die cultuur in en buiten jezelf is de 

eerste stap op weg naar de kracht van verbeelden in transculturele supervisie. 

 

Het beroepsmatig intensief in contact komen met mensen uit andere culturen kan een ontdekkingsreis worden, 

waarin je hele nieuwe werelden in je zelf zal ontdekken en waarin uw leven een nieuwe glans kan krijgen. Maar 

iedereen die voor transcultureel werken kiest zal nog wel een aantal keren in de fout gaan voordat het plezier de 

inspanningen lonend maakt. 

  

Jullie hebt in mijn inleiding al kunnen lezen dat verbeelden in onze Europese cultuur een stiefkind is geworden. 

Kinderen mogen fantaseren en dromen.  Volwassenen liever niet en zeker niet in je werk. Deze conclusie is alleen 

mogelijk in het besef dat volwassenen in andere culturen wel mogen fantaseren, dromen en verbeelden. En elke 

cultuur doet dat op haar eigen manier. 

 

 

Hoe gaat dat vergelijken nu in de dagelijkse praktijk ?  

 

Een stukje verslag uit mijn onderzoek als arbeidstherapeut voor dienstplichtigen opgenomen in de psychiatrie:  

 

 "In de begeleiding van Driss, een Islamitisch-Marokkaanse man,  ik (weer) op het punt gekomen om een 

aanbod van een eigen keuze voor een werkstuk te laten maken en ik verbaasde me over de (wat ik zag als) 

onwil van hem om daar een beslissing over te nemen. De directieve aanpak, zo had ik al in vorige 

begeleidingen van Marokkaanse cliënten geleerd, werkt averechts. Dan ontstaat een steeds onduidelijker 

situatie waarin de cliënt zich steeds zieker en/of aardiger gaat gedragen, om, zoals ik later zag, in zijn 

afhankelijke positie maar geen neen te hoeven zeggen. Nadat ik mijn verbazing had omgezet in een non-

verbale vragende houding van 'hoe nu verder' begon hij een verhaal te vertellen uit de Koran waarin hij 

meende dat de Islam verschilde van het Christendom. In de Islam is het individu niet belangrijk, slechts in 

de verering en de navolging van Allah en Mohammed krijgt een individu betekenis. Driss bleek een 

periode eem Imam-opleiding gevolgd te hebben gevolgd. 

 Pas later in mijn interculturele opleiding begreep ik dat het maken van een werkstuk voor hemzelf 

regelrecht ingaat tegen deze regel. Het wordt in onze termen als ijdel en hoogmoedig ervaren. Dus wat ik 

veel Nederlandse cliënten aanbied: een persoonlijke keuze ter versterking van hun zelfvertrouwen, werkt 

bij de meeste Islamitische cliënten niet." 
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Zo zou ik vele voorbeelden kunnen geven waarin ik vanuit mijn naïeve vooronderstelling dat alle mensen zijn als 

Europeanen en Nederlanders, in misverstanden terechtkwam. Ik werd bij voortduring op het verkeerde been gezet. 

In de beschreven situatie kon ik de schade nog beperkt houden maar b.v. in de casus die vorig jaar op deze 

werkconferentie werd besproken ging Jusuf de parkeermeter bijvullen en kwam niet meer terug. Hoe voorkom je dat 

? Vanuit mijn antropologische ervaring meen ik: 

 

 door te beginnen je eigen cultuur te leren kennen. Als ik weet wie ik zelf nationaal en cultureel ben 

dan kan ik een ander respecteren in zíjn of háár cultuur. 

 

Een spiegel van de nederlandse cultuur  

Wij hebben een tijdperk achter ons gelaten waarin "Wie ben ik ?" in de opleiding en supervisie centraal stond. Daar 

wordt nu door de multiculturalisering aan toegevoegd: 

 

   "Wat ben ik ? …… Een Nederlander ? ? ?"  

 

Hierbij de tekst van een nederlandstalige hit gezongen door de zanger/tekstschrijver Alexander Curley van een 

aantal jaren geleden, waarin een (zelf)beeld van Hollanders wordt gegeven:  

 

 “HOLLANDERS 

 

 wie kent er niet de namen, zoals Houtman, Tromp en Hein 

                     
4
. H.J. van Bekkum, Vakmanschap en beroepsvorming bij Eskimo's en in het Oude Egypte. De betekenis van 

traditionele technologie voor de beroepsvorming van allochtone en autochtone adolescenten in Nederland. p. 39, 

Doctoraalscriptie K.U.Nijmegen, 1988. 



 de strijd tegen de Spanjaard van dat landje aan de zee 

 wie kent er niet die platen van al die schepen op de ree 

 het trotse rood wit blauwe over elke wereldzee 

 

 dat waren wel die Hollanders, die stijfkoppige Hollanders 

  

 oh er is nog wel een Holland dat veel in handel doet 

 dat kun je daagelijks in de krant zien 

 tussen de autohandel en het onroerend goed 

 kun je Holland van z'n allerbeste kant zien 

 wilt u een Lolita of en strenge meesteres 

 we hebben Katja Linda Kees en Marty 

 wilt u van twee  boys of van twee dames les 

 bureau Venus zorgt voor elke geslaagde party 

 zijn dat nou ook die stijfkoppige Hollanders (2x) 

 

 vanuit het verre Java alle ruimen volgestouwd 

 in een wolk van witte zeilen brachten zij een eeuw van goud 

 daar achter die duinen kende iedereen de vlijt 

 van dat hele kleine volkje en z'n stijfkoppigheid 

 dat waren wel die Hollanders etc. 

 

 in onze club Oase heerst de ouwe nostalgie 

 bij Marie en Sjaan in zwarte jarretellen 

 nostalgische massage in een strikte privacy 

 ja meneer u hoeft maar aan te bellen 

 club Maison D'Amour met z'n eigen bistro 

 heeft nu zeven Oosterse vriendinnen 

 geniet nu tijdens uw tournedos van onze show 

 waarin de dames elkaar innig beminnen 

 zijn dat nou ook die Hollanders die stijfkoppige Hollanders” 

 

Het proces van multiculturalisering dwingt ons autochtone Nederlanders na te denken over de vanzelfsprekendheid 

van ons Nederlander zijn.  

 

Meervoudige Nederlandse identiteit 

Ik geef U een voorbeeld van de resultaten van mijn eigen zoektocht die U ook al in een andere vorm in de 

inleidingen kon lezen. Ik sta en spreek hier als een autochtone Nederlander, opgegroeid in een katholieke 

minderheid in een historische middelgrote provinciestad hier vlakbij in het midden van het land. En ik spreek als 

zoon uit een familietraditie van boeren, ambachtslieden en intellectuelen. Mijn vader was smid, bouwde enkele 

boten voor zijn zeilhobby waarmee wij vele tochten maakten op het IJsselmeer. Met mijn 5 broers was ik een 

fanatieke lange afstand schaatser. Ik had veel problemen om mijn eigen adolescentie belevingen in de zestiger jaren 

in verband te brengen met het Nederlanderschap en de katholieke variant daarbinnen van mijn familie. Ik wilde 

volgens mijn vader en anderen maar niet volwassen worden. Voor mijzelf was ik, soms wanhopig, op zoek naar een 

logische verklaring van mijn "out of place" beleving en mijn verdwaaldheid. Door mijn huwelijk met een Indische 

vrouw ben ik al vroeg en intensief met "vreemdelingen" in contact gekomen. Daarmee werd mijn zoektocht in een 

familie historische richting gedrongen. Ik kwam er in mijn individuatie namelijk niet uit met te ontdekken "wie ik 

ben" op uitsluitend persoonlijk niveau.  

 

Na vele omzwervingen bleken we in onze "volbloed" autochtone Nederlandse familie Friese, Jiddische (Duits-

Joodse) en Roma (Zigeuner) voorouders te hebben. Niemand wilde dat in de familie eigenlijk weten 10 jaar terug, 

nu is er glimlachende ironie als ik daarover iets vertel aan mijn broers en zus. Deze interetnische 

familiegeschiedenis werd als niet (meer) belangrijk beleeft en was grotendeels vergeten en in ons familieonder- 

bewustzijn weggezonken. Mijn familiegeschiedenis is sterk ervaringsgebonden kennis en nu voor mij een sterke 

bron voor mijn verbeelding. Want hoewel ik geen Fries, Jood of Roma bén voel ik mij in mijn Nederlands zijn wel 

regelmatig joods, fries en roma. Dit gebeurt bij het zien van films, bij het horen en draaien van muziek, wanneer ik 

dans en natuurlijk wanneer ik mensen uit die groepen of met dezelfde achtergronden ontmoet. Ik heb een directe 

toegang tot deze culturele erfgoederen en dus ook tot hun mythologie en verbeelding.  

 

Met dit voorbeeld van mijzelf wil ik aangeven dat vele Nederlanders net zoals de allochtonen ook "etnisch" kunnen 

zijn en tegelijk randstedelijk, dominant Hollands. Daar ligt de mogelijkheid om u in te leven in de ervaringen van 



een zoon of dochter uit een vluchtelingen en migrantenfamilie. 
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Noodzaak verwerving collectief zelfbeeld 

Tot voor enkele decennia waren wij ons weinig of niet bewust van onze eigenheid als Nederlanders. Laat staan dat 

we een meer gemeenschappelijk zelfbeeld hadden. Als er al sprake was van een beeld dan was dat afkomstig van 

niet-Nederlanders. Veel Nederlanders zijn eigenlijk trots (geweest) op het ontbreken van een zelfbeeld want met 

chauvinisme en nationalisme hebben we, historisch gezien, genoeg negatieve ervaringen gehad via onze Duitse, 

Engelse en Franse buren. En zeker na onze ervaringen met de annexatie van België in de 19e eeuw én vooral na het 

verlies van onze koloniën was er weinig animo om onze eventuele nationale grootheid ten toon te spreiden. 

 

Multiculturalisering heeft de autochtone samenstelling van uw supervisiegroepen voorgoed veranderd. Dit heeft 

nogal wat consequenties voor de rol, de functie en de taakinvulling van de supervisor waar ik hier alleen enkele 

uitgangspunten ken schetsen.  

 

De intensieve en bijna dagelijkse ontmoeting met mensen uit andere samenlevingen en culturen brengt forse 

veranderingen aan in de onbewustheid en vanzelfsprekendheid waarmee ik mijn Nederlanderschap ervaar. Op de 

eerste plaats worden de meesten van ons, autochtone Nederlanders, met onze nationale identiteit geconfronteerd. Dit 

is een macroproces waarin sinds de tweede wereldoorlog steeds meer Nederlanders zich, in verschillende mate en in 

verschillend tempo, bevinden. Daarmee komt de vanzelfsprekendheid, dat wil zeggen de onbewustheid, van het 

Nederlander zijn onder steeds grotere druk. Het dwingt ons na te denken, te reflecteren, te benoemen wie wij zijn: 

zowel individueel als gezamenlijk. Daar zijn vele uitingen van te vinden in allerlei maatschappelijke gebieden. De 

laatste tien jaar zijn er meer publicaties, boeken, artikelen, muziek, documentaires, radio/tv programma's en films 

verschenen dan in de vijftig jaren daarvoor. Het nationaal dictee, het bovengenoemde leid Hollanders (Alexander 

Curley) zijn enkele bekendste voorbeelden.  

 

Hierin lopen vele pogingen van een nieuwe verbeelding van ons zelfbeeld van Nederlanderzijn door elkaar. Er 

wordt ook mythologie gemaakt. De films Max Havelaar en Oeroeg over voormalig Nederlands Indië, het toneelstuk 

met het grote waterballet in een droogdok in Amsterdam Noord en het nu lopende toneel stuk "Het Hollandsch 

Kabinet." Het friese toneelstuk "De Untergông fan Fryslân" over hun (verloren) onafhankelijkheidsstrijd tegen de 

Hollanders biedt de mogelijkheid voor een kritische reflectie op onze vaderlandse geschiedenis. Misschien moet die 

weer eens op de helling, zeker nu de onverwerkte koloniale geschiedenis weer zo sterk de kop opsteekt. Misschien 

minder geschiedenis en meer mythologie. 

 

In ere herstellen van het mysterie  

In zijn boekje over scheppingsmythen zegt de Engelsman Stewart over het al vier eeuwen oude dwangmatige 

westerse zoeken naar oorzakelijkheid en oorsprong (schepping of evolutie ?) in Westerse samenlevingen het 

volgende: 

 

 “Deze drang de macht van een mysterie te verminderen door het te voorzien van een etiket, door het onder 

te brengen in een hokje, gevormd door een dogmatisch systeem, is een van de gevaarlijkste  en meest 

inherent verzwakkende of verlammende aspecten van het westerse bewustzijn.” 
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Mensen zijn verbeeldende wezens, dat wisten we eigenlijk allang. Maar in de Europese cultuur is dit vermogen, 

zowel individueel als collectief, sterk gefragmentariseerd en wordt onder andere voor commerciële doeleinden 

gebruikt. Kijk naar reclame, daar zie je het westers verbeeldend vermogen. Hoe dat nu terug te halen?  

 

Taal en mythologieën zijn misschien wel de belangrijkste (etnische) constanten in culturen. Mythen hebben in 

Westerse samenlevingen een negatieve betekenis gekregen. En dat is niet toevallig.  

 

 “Een mythe, in haar oorspronkelijke stam-culturele betekenis, is een sacraal, een heilig, verhaal waarin de 

schepping van de wereld, het ontstaan van de eigen stam, de heldendaden, de migraties, de onverwerkte 

trauma's, de natuurrampen, de ziektes, hongersnoden en andere onverklaarbare collectieve gebeurtenissen 

                     
5
. Na afloop van mijn verhaal werd door iemand uit de zaal gevraagd of genealogie een methodiek in 

transculturele supervisie zou kunnen zijn. Het is geen methodiek. In het geven van transculturele supervisie kan het 

leren kennen van de (eigen) familiegeschiedenis echter wel een middel zijn om supervisanten gevoeliger en 

bewuster te maken voor multiculturele verhoudingen en situaties. (zie C.M. Jesserun, Transculturele Vaardigheden, 

Utrecht, 1993, p. 147-61) 

6
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op een samenhangende wijze in voor iedereen herkenbare wijze is bijeengebracht.” 
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U heeft als cultuuroverdragers de kans het verbeeldend vermogen van ons, westerlingen, te helpen herstellen. De 

mogelijkheden daarvoor zijn historisch gezien ongekend groot. Want zoals gezegd telt Nederland meer dan 150 

nationaliteiten onder haar dak waarvan er vele nog een sterke verbeeldende en nog een levende mythologiserende 

traditie hebben ! 

 

U heeft de kans van uw leven door het leren geven van transculturele supervisie de kracht van verbeelden bij uzelf 

en in uw omgeving te laten herleven.  

 

De mythologie van De Vliegende Hollander en Het Vrouwtje van Stavoren wacht om positief geactualiseerd en 

geleefd te worden. 

 

Lang, lang geleden waren er een zeeman en een koopvrouw. Zij................... 

 

Conclusies en aanbevelingen 

- Verbeelden is een universele menselijke activiteit en een essentieel onderdeel van mythologie…. 

 

- …. in de vorm van Wild Denken, een toegepast concept van de antropoloog Claude Levi-Strauss, is het een 

uitstekend methodisch middel in transculturele supervisie. 

 

- Mythologie is geschiedenis in beweging. Mythologie vasthouden, fixeren, dogmatiseren schept een kloof tussen 

werkelijkheid, beeld en beleving. 

 

- In de Europese cultuur is mythologie, en daarmee het verbeelden, gefragmentariseerd. 

 

- Er zijn vele manieren om deze fragmentatie terug te draaien. Bijvoorbeeld door zelf weer te leren verbeelden. 

 

- Via het concept van het Wilde Denken zijn er minstens drie ingangen om weggezonken verbeeldend vermogen te 

herwinnen: 

 - eigen kindervaringen en potenties weer in leven roepen 

 - de eigen cultuur leren kennen (b.v. via familie-geschiedenis) 

 - in contact met mensen uit andere culturen 

 

- Zonder het in ere herstellen van het mysterie is toegang tot het verbeelden vermogen, dat wil zeggen, het Wilde 

Denken niet mogelijk. 

 

- Het gaat er (in transculturele supervisie) dus om wat er (is) gebeurt(d) zo te verhalen dat iedereen zich daarin kan 

herkennen én zijn/haar handelen daarop kan inrichten. 

 

Over de auteur 

Geboren als dominante Nederlander uit een vaderlijke (Roma) familietraditie van smeden/ketelappers, 

jachtopzieners en een moederlijk (Jiddisch) geslacht van boeren, missionarissen, bakkers, filosofen en economen 

voelde de auteur zich, mede door zijn adolescentie in de zestiger jaren, tot ver in zijn volwassenheid niet op zijn 
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