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Het gewicht van woede: inhoud
Inleiding
‘Kijkwijzer’ woede in casestudies
Casus I Sophie ‘Kan ik nog zijn?’
Casus II Lucas-Leo ‘Hard én zacht?’
Slotopmerkingen
* titel geïnspireerd door Het gewicht van de woorden Pascal Mercier 2020

Het gewicht van woede: ‘kijkwijzer’
Kijken naar woede in casestudies:
1)
2)
3)
4)
5)

Plaatsbepaling woede in het narratief
Gerichtheid van de woede
Aan woede verbonden thema’s
GV-interventies
Uitwerking interventies op woede
Wat is er aan de hand Jannemiek Tukker

Het gewicht van woede: casus I
Casus I

Sophie ‘Kan ik nog zijn?’

1) Woede binnen narratief

aangezegde ‘uitbehandeld zijn’ beleefd als doodsstraf

2) Gerichtheid van de woede

naar zz: ‘slappeling en opgever’ t.o. ‘de ander vraagt veel van mij’
naar hulpverleners: zij bieden niets (nieuws) om op ‘af te stemmen’

3) Aan woede verbonden thema’s

- op zz teruggeworpen sinds geboorte
- vechten en afstemmen als overlevingstechnieken
- touw van trauma’s

4) GV-interventies

- de ervaren doodsstraf verbinden aan levensverhaal
- andere woorden voor clichéverhaal: opgegeven  vechtlust

5) Uitwerking interventies op woede

Nieuwe perspectief: anders kijken naar wat is, en verkennen van wat
kan zijn (gesteund door holding/containment).

Het gewicht van woede: casus II
Casus II

Lucas-Leo ‘Hard én zacht?

1) Woede binnen narratief

-

2) Gerichtheid van de woede

Naar zz: Lucas belichaamt ‘hardheid’ naar zz gericht op niet-bestaan
Naar anderen: woede want anderen bejegenen hem slecht

3) Aan woede verbonden thema’s

mishandeling; verwaarlozing; wantrouwen;
alleen zijn; geen langdurige verbindingen

4) GV-interventies

- bespreken van een ‘harde’ en ‘zachte’ dood
- het verkennen van een naamwisseling

5) Uitwerking voor woede

Lucas-Leo valt niet langer samen met woede/geladenheid/hardheid

ervaringen van een toegekeerde rug; kleinering en verraad
cynisme, bitterheid; verlangen naar een gewelddadige dood
altijd ‘de klap’ verwachten; anderen achten hem niets waard
In contact: lading; contact degraderen tot ‘niet echt’

Het gewicht van woede: wat merken we op?
• Woede anders verwoorden: beweging in het gestolde verhaal
• Context: erbuiten vallen; wachten; niet-bestaan
• Woede/geweld richt zich voornamelijk tegen S en L-L zelf
• Woede containen: dragen, bevatten, betekenis geven
Rest volgt in artikel…
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