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INLEIDING: CULTUURSENSITIEVE ZORG IN 2012 

2012 was voor het Steunpunt Cultuursensitieve Zorg het jaar van de ‘verworteling’. Meer nog dan voorheen  

werd onze aanwezigheid via intervisie of consult als een natuurlijk gegeven ervaren door hulpverleners. Het 

culturele aspect als de logische vierde dimensie (naast de psychologische, sociale en lichamelijke dimensie)  

binnen de hulpverleningsrelatie. Het is een dimensie die niet meer weg te denken valt bij het zoeken naar de 

geschikte hulpverlening.  De intervisies, cultuursensitieve consults en transculturele ontmoetingen (zie lager) 

zijn hier een bevestiging van.  

Naast de verworteling zijn in 2012 natuurlijk ook de blaadjes blijven schieten. Zo is Berna Kalkan ons komen 

versterken, hebben we ons documentatiepunt online gezet en is de blog cultuursensitieve zorg gelanceerd.   

Met het ONLINE DOCUMENTATIEPUNT hebben we de verzameling van medisch-antropologische boeken die 

door Toon Gailly en het CW Laken gedurende jaren verzameld werden, geklasseerd  en ontsloten in een online 

database. Hiermee willen we een inhoudelijke ondersteuning bieden aan studenten of hulpverleners die zich 

willen verdiepen in het cultuursensitieve thema. Boeken kunnen vanaf nu ook ontleend worden.  

Met de BLOG CULTUURSENSITIEVE ZORG (www.cultuursensitievezorg.com ) willen we de hulpverlener niet 

alleen de kans bieden om een vinger aan de pols te houden met onze activiteiten maar ook voeling te krijgen 

met onze benadering van wat cultuursensitieve zorg volgens ons wel en niet inhoudt. De blog biedt ook de 

mogelijkheid om zelf vragen of thema’s te  lanceren of uit te wisselen met collega hulpverleners.  

 

 

VADERS, ZONEN EN ISLAM: MIGREREN TUSSEN OEDIPUS EN ABRAHAM 

Omdat we van hulpverleners en de patiënten veel vragen kregen rond de beleving van het vaderschap, hebben 
we in 2012 een aantal initiatieven genomen rond de vader-zoon relatie bij gezinnen met islamitische 
achtergrond.  Waarom gaat het vaak fout tussen ouders en kinderen, tussen vaders en zonen in 
migrantengezinnen?  Redouane Ben Driss ziet dagelijks vaders die vastlopen in hun vaderrol. 

In samenwerking met Camelia vzw heeft hij daarom verschillende vadergroepen begeleid.  Tijdens die 
vadergroepen stelt hij vast dat de ‘westerse’ Oedipusmythe, die klassiek het vader-zoonconflict weergeeft, niet 
werkt als kader om gezinnen in de migratie, vooral van Maghrebijnse origine, te helpen. In de islamitische 
Abraham- of Ibrahimmythe vindt hij inspiratie voor een meer gelijkwaardige vader-zoonverhouding, een model 
van ‘verantwoordelijk engagement’ en van harmonie, eerder dan conflict, tussen vader en zoon. 

Naast de vadergroepen heeft hij in het Hoger Instituut voor Gezinwetenschappen van de Hogeschool-
Universiteit Brussel (HUB)  meegewerkt aan een seminarie  ‘Vaders, zonen en islam: migreren tussen oedipus 
en abraham’. Op die manier wilden we het debat lanceren over betere manieren om gezinnen in de migratie te 
ondersteunen. Tijdens dit seminarie repliceerden twee medewerkers, Hans Van Crombrugge en Koen Baeten, 
tevens docenten in de opleiding Gezinswetenschappen, op zijn stelling. 

Voor meer uitleg: zie bijlage 1 

De neerslag van het seminarie vind je online op onze blog of via: 
http://www.hig.be/documenten/publicatie_islamvaders_web.pdf  

 

 

http://www.cultuursensitievezorg.com/
http://www.hig.be/documenten/publicatie_islamvaders_web.pdf
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CIJFERS CGG BRUSSEL 2011 – 2012 

Dit jaar delen we enkele kwantitatieve resultaten mee die een overzicht bieden van de zorg bij zowel 

allochtone als autochtone cliënten. Deze cijfers geven enkele interessante inzichten voor de werking van het 

steunpunt. 

Ten eerste merken we een algemene trend op met betrekking tot het aantal aanmeldingen die niet gevolgd 

wordt door een begeleiding: 3 op 10 van de aangemelde patiënten krijgt geen begeleiding. Dit aandeel is hoger 

in 2012 dan in 2011. Eventuele verklaringen hiervoor kan men zoeken in de eventueel striktere toepassing van 

de zorgregio’s. Maar ook de wachttijden spelen ongetwijfeld een rol. Gemiddeld moet een patiënt 22 dagen 

wachten tussen zijn aanmelding en het eerste face-to-face contact. Hoewel CGG Brussel hier beter presteert 

dan Vlaanderen, ligt deze periode nog steeds ver boven het streefdoel van 14 dagen.  

Ten tweede zien we dat het aandeel allochtone cliënten in het CGG groeit. Zo’n 38% van het totaal cliënteel in 

2012 betrof allochtone cliënten (t.o.v. 33% in 2011). Dit kan wijzen op een betere toegankelijkheid van de het 

CGG voor deze doelgroep.  

Een aantal andere cijfers trekken ook onze aandacht. Zo tonen de cijfers aan dat bij een minderheid van de 

allochtone cliënten (34%) de begeleiding wordt stopgezet in wederzijds overleg. Dit cijfer staat in schril contrast 

met het percentage voor niet-allochtone cliënten: 50%. Allochtone cliënten haken veel vaker af dan niet-

allochtone cliënten (43% tov 24%). Het enorme verschil tussen allochtone en niet-allochtone cliënten in de 

wijze van beëindiging van de begeleiding roept vragen op rond de hulpverleningsrelatie.  

Deze vragen worden verder versterkt als we kijken naar twee andere cijfers. Enerzijds de lengte van de 

begeleiding en anderzijds het aantal gesprekken die de cliënt krijgt. Zoals duidelijk te zien figuur 1 is de 

begeleiding van allochtone cliënten gemiddeld langer dan die van niet-allochtone cliënten. Zo’n 37% van de 

allochtone cliënten heeft een begeleiding van langer dan drie jaar tegenover 23% van de niet-allochtone 

cliënten.  

 

Figuur 1: Lengte van zorgperiode bij afsluiten 

Als we echter kijken naar de cijfers over het aantal gesprekken die cliënten kregen in hun zorgperiode zien we 

een omgekeerd beeld (zie figuur 2). Allochtone cliënten kregen duidelijk minder gesprekken tijdens hun 

zorgperiode dan niet-allochtone cliënten.  
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Figuur 2: Aantal FTF contacten bij afsluiten 

De zorgperiode van allochtone cliënten is dus gemiddeld genomen langer dan bij niet-allochtone cliënten, maar 

in die zorgperiode krijgen allochtone cliënten veel minder vaak face-to-face contact met een hulpverlener dan 

niet-allochtone cliënten.  

Op basis van deze cijfers van CGG Brussel concluderen we dat er sterk aandacht moet uitgaan naar het aandeel 

cliënten die geen begeleiding krijgt na het eerste contact. Als het gaat over allochtone cliënten merken we dat 

relatief meer cliënten hun weg vinden naar het CGG Brussel. Dit zou kunnen wijzen op een betere 

toegankelijkheid van de zorg voor de doelgroep. Toch kunnen we ons vragen stellen bij de continuïteit van deze 

zorg. Voor het hoge aandeel afhakers bij de allochtone cliënten en het gegeven dat hun zorgrelatie gemiddeld 

langer, maar minder intensief is dan bij niet-allochtone cliënten, is er voorlopig nog geen verklaring. Een 

mogelijke hypothese is  dat de therapeutische relatie bij deze doelgroep zwakker is dan bij de autochtone 

patiënten. Ook structurele factoren, zoals gebrek aan informatie over werken met tolken of te weinig 

samenwerking met sleutelfiguren, kunnen hier een rol spelen. 

Tenslotte is ook  de verdubbeling van het aantal gesprekken met een tolk in het Pools en Albanees dit jaar 

opvallend. Hiervoor hebben we geen verklarende hypothese.  

 

MISSIE  ‘STEUNPUNT  CULTUURSENSITIEVE ZORG’ 

Het  steunpunt cultuursensitieve zorg heeft als missie de cultuursensitieve zorg binnen het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest te optimaliseren. Dit betekent dat het steunpunt, rekening houdende  met de 

maatschappelijke etnisch/culturele diversiteit,  streeft naar een geestelijke gezondheidszorg die niet alleen 

aandacht heeft voor de lichamelijke, sociale en psychische dimensies van de hulpvraag maar ook oog heeft 

voor de culturele dimensie. Het overstijgen van de cultuur van het eigen westerse zorgsysteem en zijn 

kennistheoretische fundament is hierbij van primordiaal belang.  Etnisch/cultureel faire hulpverlening vereist 

een definitie van culturen als tijdelijke, steeds veranderende constructies die oprijzen uit interacties, het ‘ont-
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moeten’ en verweven van individuen, gemeenschappen, bredere ideologieën, endogene kennissystemen en 

institutionele praktijken
1
. (Gailly T., 2008) 

 

DOELGROEP 

Alle activiteiten richten zich naar etnisch/cultureel anderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hun 

intermediairen. Met etnisch/cultureel anderen worden hulpvragers bedoeld met een andere culturele 

achtergrond en/of etniciteit dan de hulpverlener. Het betreft bijvoorbeeld migranten, vluchtelingen, 

asielzoekers en mensen zonder papieren maar ook personeel van internationale organisaties en bedrijven, 

buitenlandse studenten en anderen uit vreemde landen. De term omvat ook ‘cultureel’ andere hulpvragers 

met eenzelfde etniciteit maar verschillende culturele achtergrond als de hulpverlener, bijvoorbeeld vanwege 

verschillen in socio-economische status, de cultuur van daklozen, adolescenten, ouderen en andere.  

ACTIVITEITEN IN 2012 

De drie pijlers van het Steunpunt 

Onderstaand schema is een weergave van de drie pijlers waaronder alle doelstellingen van het 

steunpunt zich situeren.  

 

 

 

 

                                                                 

1
 Voor een nog gedetailleerder omschrijving van deze visie verwijzen we naar het artikel van Toon Gailly in 

CMG 5(3) , p.152-163 
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Pijler  Ondersteuning 

Intervisie en casusbespreking 

Intervisiemomenten bieden medewerkers de kans om dieper in te gaan op vragen die ze hebben of 

problemen die ze ervaren in de omgang met een vluchteling of asielzoeker met vermoedelijke 

psychische problemen. Meer dan in een gewone cliëntbespreking krijgen medewerkers de kans om te 

werken aan hun persoonlijke professionele  groei. Terwijl in een gewone cliëntbespreking vooral de 

cliënt centraal staat, wordt in een intervisiemoment de medewerker en zijn vraag centraal gesteld.  Dit 

gebeurt door ofwel een casus te bespreken die door een van de deelnemers wordt ingebracht.Tijdens 

de intervisie bieden wij ruimte om onderling te reflecteren rond enkele praktijkvoorbeelden die door 

de deelnemers zelf ingebracht worden. Aansluitend hierop kunnen er ook teksten ingebracht worden 

die de casussen verdiepen. 

Aanbod van intervisiegroepen: 

- Intervisiegroep voor kinderteams van CGG 

- Intervisiegroep voor Intercultureel Bemiddelaars 

- Intervisiegroep cultuursensitieve zorg 

- Intervisiegroep  Vluchtelingenwerk Vlaanderen 

- Intervisie Huis Der Gezinnen 

- Intervisie Pag-asa 

Aanbod casusbesprekingen: 

- Iter 

- Kinderteams van CGG 

- Solentra 

- WGC Medikuregem 

- De Kaap kinder en jeugdpsychiatrie, Pc Caritas Melle 

Totaal aantal intervisiemomenten en casusbesprekingen in 2012:  57 

 

CONSULTDESK EN BLOG CULTUURSENSITIEVE ZORG 

De consultdesk heeft als doel een duidelijk aanspreekpunt te zijn voor vragen van hulpverleners die 

met ECM werken. Vragen aan de consultdesk kunnen zowel telefonisch (02/478.90.90) of via mail 

(cultuursensitievezorg@cgg-brussel.be)  gesteld worden.  Het steunpunt kan ook  bij een team 

langskomen om de consultvraag samen te bekijken.  

Sedert 2012 gebeuren de consults ook via de blog cultuursensitieve zorg. Een aantal voorbeelden uit 

de vragen die we kregen: 

Ik zoek een praatgroep voor mijn Marokkaanse cliënte. 

Ik zoek een Russisch-sprekende psychiater. 

Waar kunnen we de Marokkaanse cliënt best doorverwijzen? 

mailto:cultuursensitievezorg@cgg-brussel.be
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De jeugdrechter heeft beslist om een gedragsgestoorde adolescent van Djibuti terug te sturen naar 

Djibuti. Denkt u dat dit therapeutisch is voor de adolescent? 

Ik zoek een mannelijke hulpverlener van allochtone afkomst. 

We hebben een patiënte die altijd over djinns praat. Wat betekent het? Hoe kunnen we dat 

aanpakken? 

VORMINGEN OP MAAT  

Cultuursensitieve zorg is in de praktijk telkens een complexe interactie tussen vaardigheden, kennis en 

attitude. Daarom hecht het steunpunt belang aan het aanbod van vormingen op maat.  

In 2012 is er bij volgende organisaties een vorming op maat doorgegaan:  

CGG Brussel, CAW Mozaïek, CAW Archipel, CGG Leuven, Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen 

(HIG), Erasmus Hogeschool, VUB, AZ César De Paepe, OC Menen, Centrum voor Volwassenenonderwijs 

Brussel,  Medikuregem, Iter (daderhulp), De Meeting, Integratiecentrum Foyer, Thomas More 

Kempen, Integratiecentrum De Acht, ProvinciaaI Integratiecentrum Vlaams-Brabant, Centrum voor 

Leerlingbegeleiding (CLB), Huisartsenstage, CGG Ahasverus, KHLeuven. 

Aan bod gekomen thema’s zijn:  

o cultuursensitieve zorg 

o allochtone ouderen 

o therapie en cultuur 

o Schuld en schaamte 

o Migratie en gezin 

o Abrahammythe vs Oedipuscomplex 

o Taal en therapie 

o Besnijding: transculturele benadering 

o Agressie en cultuur 

o Intercultureel bemiddelen en therapie 

o Psychose bij allochtonen 

o Vaderrol binnen het gezin 

o Cultuursensitieve zorg en allochtone hulpverleners  

Totaal aantal lezingen/vormingen: 22 

 

TRANSCULTURELE ONTMOETINGEN 

Naast de vormingen op maat werd de reeks Transculturele ontmoetingen georganiseerd. De bedoeling 

van deze reeks is om telkens iemand vanuit zijn of haar referentiekader naar cultuur en zorg te laten 

vertellen. Geen kant en klare oplossingen hier maar eerder uitwisselen van ideeën en ervaringen. De 

titel van de reeks slaat ook op de ontmoetingsmogelijkheid die geboden wordt tussen de deelnemers 

onderling.   

Thema’s die in 2012 aan bod gekomen zijn:  
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 Islam en seksuele diversiteit 

 Culturele competentie 

 Vluchtelingen en trauma 

 De wereld van de djinn: Marokkaanse traditionele en volksislamitische geneeswijzen 

 Seksualiteit en intimiteit bij allochtonen 

Deelnemende organisaties: CGG Brussel, CGG ZOV, PC-Transit, CAW Archipel , CAW Mozaïek, RISO 

Vlaams Brabant VZW, Minor Ndako, Merhaba, Sint-Jan Ziekenhuis, BWR, Pag-asa, OTA, TOPAZ, CAW 

Delta, ITER, ‘t Pasrel, Therapiecentrum Vilvoorde, Kruispunt Migratie Integratie,  Kind en Gezin, Foyer  

vzw, Huis voor Gezondheid, Médecins du Monde, OC Alsemberg (Rode Kruis), UZ Brussel - Solentra 

vzw, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, WGC Medikuregem, BON vzw, Foyer, vzw lhiving, OTA, VUB, t’ 

Pasrel 

DOCUMENTATIEPUNT 

Steunpunt Cultuursensitieve Zorg beschikt over een bibliotheek gespecialiseerd over de thema transculturele 
hulpverlening. 

We zijn volop bezig met het invoeren van nieuwe boeken in ons systeem. Maar via de blog is er momenteel al 
toegang tot ongeveer 500 boeken. 

U kan de boeken uitlenen op het CGG Brussel deelwerking Houba. U mag de boeken 4 weken lang houden. 
Online verlengen is mogelijk via dezelfde link: http://bidoc.cgg-brussel.be/ 

De meeste boeken gaan over transculturele hulpverlening en transculturele diagnostiek. De rest van de boeken 
gaan over antropologie (vooral medische antropologie), filosofie, etnografie, trauma & vluchtelingen 
en ouderdom. 

Naast de boeken zijn de volgende tijdschriften ter inzage aanwezig in de bibliotheek: 

 Transcultural Psychiatry 
 Cultuur, Migratie, Gezondheid 
 L’autre: Revue Transculturelle 
 Transfaire & Culture: Revue d’Anthropologie Médicale Clinique 
 Medische Antropologie 
 Cross-Cultural Psychology 
 Kolor: Journal on Moving Communities 
 Monografieën over Interculturaliteit 

 

PIJLER NETWERKING 

 

Ook in 2012 werd er geopteerd om, eerder dan een apart circuit rond cultuursensitieve zorg op te 

zetten, aan te sluiten bij reeds bestaande netwerken of overleggen en het op die manier het 

cultuursensitieve aspect van zorg op de agenda te zetten. In de toekomst willen we de blog 

cultuursensitieve zorg een grotere rol laten spelen in deze netwerking.  

 

 

http://mail.cgg-brussel.be/bidoc/bidoc0.htm
http://bidoc.cgg-brussel.be/
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PIJLER EXPERTISE-ONTWIKKELING 

 

PROJECT EERSTELIJNSPSYCHOLOGEN 

Het initiatief rond eerstelijnspsychologen (ELP) op wijkgezondheidscentrum (WGC) Medikuregem 

kende in  2012  een duplicatoreffect: met het Huis voor Gezondheid werd een project ingediend bij het 

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. In 2012 werd de ELP benadering ook  in volgende 

huisartsenpraktijken geïnstalleerd: Huisartsenpraktijk Helix, Dokters van Jette, Dr. Yoshimi, 

Geneeskunde voor het Volk (GVHV) De Sleutel in Schaarbeek, WGC Renfort en WGC De Brug. Het 

steunpunt biedt hiervoor zowel procesmatig als inhoudelijk de ondersteuning.  

 

MIGRANTEN IN TIJD EN RUIMTE  

Het in 2011 verschenen boek en dvd ‘Migranten in Tijd en Ruimte’ blijft in 2012 heel actueel. Vanuit 

het  Steunpunt Cultuursensitieve Zorg hebben we een bevraging gedaan bij een 60-tal ouderen met 

een verschillende etnisch culturele  achtergrond. Via hun levensverhalen wilden we een genuanceerd 

beeld bieden over de verschillende manieren waarop ouder worden beleefd wordt.   De verzamelde 

verhalen en visies van oudere allochtonen helpen  hulpverleners  meer oog te hebben voor 

cultuurgevoeligheden in de hulpverlening zonder in stereotypen te vervallen. De bijbehorende DVD 

bevat de documentaire ‘Migranten in Tijd en Ruimte’ waarin acht ouderen zelf aan het woord komen. 

De tentoonstelling heeft zijn ronde in Brussel, Gent, Antwerpen en Turnhout gemaakt.  

Ook in de toekomst is de tentoonstelling nog ter uitlening beschikbaar. De tentoonstelling bestaat uit 

16 banners . Tijdens de tentoonstelling is er naast een algemene workshop over de documentaire ook  

de mogelijkheid tot rondetafelgesprekken rond  thema’s  die een rode draad vormen doorheen de 

narratieven en die een impact hebben op de hulpverlening aan ouderen: 

  Afhankelijkheid en autonomie 

Afhankelijkheid en aanhankelijkheid worden in de hulpverlening vaak met elkaar verward. De 

onmogelijkheid om dingen te doen wordt zeer vlug geïnterpreteerd als de onmogelijkheid om te zijn. 

Een persoon is niet afhankelijk maar wordt afhankelijk gemaakt.  

Taal en migratie 

Het gewicht van de moedertaal is enorm en men komt daar niet zomaar vanaf. Meer en meer is er 

unanimiteit over het feit dat ouder worden een terugkeer is naar de moedertaal. Dat heeft 

consequenties voor de zorg aan ouderen. Ouderen hechten ook belang aan het doorgeven van hun 

taal aan de volgende generatie. Eigen aan de taal is ook het tekort. Wat men noemt is nooit identiek 

aan wat men voelt.  
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TIJDSCHRIFT ‘CULTUUR ,  MIGRATIE EN GEZONDHEID’  

Het tijdschrift  Cultuur Migratie Gezondheid
2
 dat in 2004 gelanceerd werd, kwam in 2012 in moeilijke 

wateren terecht. Zo moeilijk zelfs dat Kenniscentrum Mikado de drukpers heeft moeten stilleggen. 

Geen nieuwe nummers meer. Met de redactieraad bleven we wat verweesd achter. Ondertussen 

zoeken we naar een nieuwe format, nieuwe kanalen om de bestaande good-practices en ideeën rond 

cultuursensitieve zorg opnieuw te verspreiden.  Meer hierover in ons jaarverslag van 2013? 

 

 CONTACTGEGEVENS 

 

LOCATIE: 

Steunpunt Cultuursensitieve Zorg 

CGG Brussel- Deelwerking Houba 

Houba de Strooperlaan  136 

1020 Brussel  

CONTACTPERSONEN 

Redouane Ben Driss 

Stefaan Plysier 

Berna Kalkan 

TELEFOON 

02/478.90.90 

E- MAIL 

cultuursensitievezorg@cgg-brussel.be 

WEBSITE  

www.cultuursensitievezorg.com  

http://www.cgg-brussel.be/hoe-werkt-het/accenten/cultuursensitieve-zorg-_464.aspx  

 

 

                                                                 
2
 www.mikadonet.nl/publicatie.php?cat=tijdschrift cultuur migratie gezondheid   

mailto:cultuursensitievezorg@cgg-brussel.be
http://www.cultuursensitievezorg.com/
http://www.cgg-brussel.be/hoe-werkt-het/accenten/cultuursensitieve-zorg-_464.aspx
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PUBLICATIES 

 
‘Werken met tolken in CAW en CGG’ (zie www.csz-vlaanderen.be ) 

‘Richtlijnen voor de CGG inzake attestering’ (zie www.csz-vlaanderen.be)  

 

REFERENTIES 

 

Gailly, T. (2008). Cultuurgevoelige hulpverlening: Het lijkt politiek correct maar wat is de inhoud?. CMG 5(3), 

p152-163. 

 

  

http://www.csz-vlaanderen.be/
http://www.csz-vlaanderen.be/


14 
 

BIJLAGEN 

 



13
de bond · 23 november 2012

”Mijn voornaamste boodschap is 
dat er verschillende belevingen 

van vaderschap bestaan, gewoon omdat 
er verschillende culturen zijn. Met andere 
woorden, je hebt verschillende manieren 
om het vaderschap in te vullen en de ene 
is niet per definitie beter of slechter dan 
de andere. Wanneer verschillende model-
len met elkaar geconfronteerd worden, 
hoop ik dat dit vooral een ontmoeting 
en een wederzijdse verrijking kan wor-
den. Maar daarvoor moet je eerst goed 
beseffen hoe dergelijke culturele vader-
schapsmodellen functioneren. Dat lijkt 
me een belangrijke voorwaarde om een 
echte ontmoeting mogelijk te maken. Elke 
nieuwe definitie van vaderschap moet in 
zekere zin voldoende ’open’ blijven voor 
nieuwe, culturele inzichten.”

Oedipus versus Isaac

”Mijn psychotherapeutische praktijk is 
sterk geïnspireerd door het archetype van 
Abraham die zijn zoon Isaac moet offeren 
(nvdr. de Koran spreekt van Ibrahim ter-
wijl de naam van de zoon niet genoemd 
wordt. De moslims gaan ervan uit dat het 
gaat om Ismaël, de halfbroer van Isaac). 
Dat verhaal is trouwens ook sterk verbon-
den met het Offerfeest van de moslims in 
heel de wereld. Wat mij daarin opvalt, is 
dat de vader zijn zoon niet doodt en in 
plaats daarvan een mannelijk schaap, een 
ram, offert. En – al even belangrijk – de 
zoon doodt zijn vader evenmin!
In de klassieke westerse, freudiaanse be-
nadering van het vaderschap via de oe-
dipusmythe, wordt de vader wél gedood 
door zijn zoon. Maar in veel niet-westerse 
culturen is zoiets ondenkbaar en onaan-
vaardbaar. Een vader blijft vader tot hij 
overlijdt op een natuurlijke wijze. De 
bevrijding van de zoon opdat hij volwas-
sen man en vader kan worden, moet op 
een andere wijze gebeuren. En daarbij 
moet ook de rol van de moeder overdacht 
worden. We vergeten wel eens dat ook 
joods-christelijke culturen patriarchaal 
zijn. Maar vandaag bevinden we ons 
allemaal in een interculturele overgangs- 

situatie die om nieuwe antwoorden 
vraagt, zowel wat het vaderschap als het 
moederschap betreft. 
De westerse samenleving is evengoed 
in crisis wat haar vaderbeeld betreft. 
Sommige psychologen of sociologen heb-
ben het toch over de ’vaderloze’ samen-
leving? Daarom is het nu het uitgele-
zen moment om samen na te denken 
over het vaderschap. Vaderfiguren uit de 
Mahgreb-landen worden vaak eenzijdig 
als tirannen beschouwd, hoewel ze ook 
liefde voelen voor hun kinderen. Maar die 
emoties worden op een andere, cultureel 
bepaalde manier geuit.
In mijn therapeutische praktijk heb ik 
vastgesteld dat heel wat vaders in migran-
tengezinnen er niet in slagen een nieuwe 
vaderrol op te nemen. Fysiek zijn ze wel 
aanwezig, maar als symbolische vader-
figuur blijven ze afwezig in de opvoeding 
van hun kinderen. En die lege ’plaats’ 
wordt vaak ingenomen door de oudste 
zoon, niet letterlijk als woordvoerder van 
het gezin maar als vervanger van de sym-
bolische vader.
Opmerkelijk is dat er de voorbije decen-
nia in de literatuur over migratie erg veel 
aandacht is gegaan naar vrouwenemanci-
patie, maar veel minder naar de situatie 
van de mannelijke migranten. Pas nu er 
ernstige problemen ontstaan met de derde 
generatie mannelijke migranten, die geen 
autoriteit meer aanvaarden, krijgt dit as-
pect opnieuw aandacht. Vanzelfsprekend 
wil ik deze realiteit niet louter psycholo-
gisch benaderen. Het is overduidelijk ook 
een sociaal en economisch probleem. 
Zowel vaders als zonen hebben nood 
aan het vinden van hun plaats in onze 
samenleving.”

Zoon versus vader

”Tijdens mijn bijna vijfentwintig jaar psy-
chotherapeutische praktijk ben ik steeds 
meer op deze kwestie gebotst. Vaak ook 
bij huwelijksproblemen. Het ging dan 
vooral over koppels waarvan de echt-
genoot uit de Mahgreb naar hier was 
gekomen om te huwen met een in België 

opgegroeide vrouw, weliswaar met ouders 
afkomstig uit hetzelfde land als haar man. 
Ook dat zijn gemengde huwelijken.
Wanneer de kinderen klein zijn, luisteren 
ze nog naar hun moeder, maar wanneer 
de zonen ouder worden, ontstaan er pro-
blemen. De oudste zoon is dan niet langer 
meer een ’koningszoon’, maar hij gedraagt 
zich steeds meer als een ’keizer’. 
Sommige migrantenvrouwen van de twee-
de generatie vertellen mij dat ze nooit pro-
blemen hadden met hun vader, maar wél 
met hun broer. Mijn verklaring daarvoor is 
dat de échte vader waarden met geduld en 
liefde – dus met een emotionele inhoud – 
overdraagt, terwijl de oudere broer die 
waarden koudweg oplegt en geen enkele 
tegenspraak duldt. Dat is geen vaderlijke 
liefde. Ik zal niet ontkennen dat die vaders  
tekortgeschoten zijn in hun verantwoorde-
lijkheid, maar hun culturele ontworteling 
heeft dat duidelijk bemoeilijkt. 
Anderzijds kon ik vaststellen dat er veel 
minder emotionele spanningen zijn in 
gezinnen waar de migratie als iets positiefs 
werd ervaren. In die situatie kunnen zonen 
hun vader wel respecteren en aanvaarden 
dat zij offers moeten brengen om iemand 
te worden in de samenleving. Zo worden 
zij uiteindelijk ook verantwoordelijke va-
ders voor hun eigen kinderen. 
In zekere zin heeft mijn praktijkervaring 
mij tot die vadermythes gebracht, en niet 
omgekeerd. We zouden trouwens ook wat  
meer oog moeten hebben voor wat matri-
archale culturen ons te vertellen hebben 
over het vaderschap. Vermoedelijk steken 
ook daar elementen in om tot een nieuw 
beeld van de vader te komen. Migranten 
houden ons een spiegel voor, maar dur-
ven we er wel voor gaan staan? Toch ben 
ik niet pessimistisch. Er komen nieuwe 
vaders, ongeacht hun etnische afkomst. 
Op voorwaarde dat ook de samenleving 
hier mee over nadenkt. Het begint met de 
betrokkenheid van de vader in de kleuter-
klas. Migrantengezinnen met problemen 
zijn niet louter studieobjecten voor so-
ciologen of psychologen, ze dagen ons 
vooral uit om over onze eigen gezinnen 
na te denken. ”

”De beleving van het vaderschap is cultureel bepaald”

Chris Dutry
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Armoede door een lokale bril

Op woensdag 5 december organiseert het Hoger Instituut voor 
Gezinswetenschappen (HIG) een seminarie met deze ietwat intri-
gerende titel: ’Vaders, zonen en islam: migreren tussen Oedipus en 
Abraham’. Beide namen vinden we niet zo gauw samen vermeld in 
discussies over vader-zoonrelaties. We vroegen dan ook aan Redouane 
Ben Driss, psycholoog en psychotherapeut met Marokkaanse roots 
en medewerker bij het steunpunt Cultuursensitieve Zorg van het 
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Brussel, waarom hij het 
verzoeningsoffer van Abraham plaatst tegenover de ’vadermoord’ in 
de Griekse mythologie. Ben Driss is de eerste spreker op dat HIG-
seminarie en zijn ideeën beloven alvast dat dit een interessante uit-
wisseling kan worden. Dit is niet alleen voer voor psychologen, maar 
evenzeer voor iedereen die mee wil nadenken over een nieuwe invul-
ling van het vaderschap in onze interculturele samenleving.

 Het seminarie ’Vaders, zonen en 
islam: migreren tussen Oedipus en 
Abraham’ vindt plaats op woens-
dag 5 december, van 10 tot 13 uur, 
in De Factorij, Huart Hamoirlaan 
136, 1030 Brussel (vlakbij het sta-
tion van Schaarbeek). Inschrijven 
kan online via www.hig.be, te-
lefonisch op tel. 02-240.68.40 
of via kenniscentrum.gezin@hig.
be met vermelding van naam, 
organisatie en functie van de 
deelnemer(s). Deelnameprijs: 
20 euro (lunch inbegrepen) te 
betalen via IBAN: BE36 7310 
0974 9481, BIC: KREDBEBB 
van het Hoger Instituut voor 
Gezinswetenschappen – HUB, 
m.v.v. ’islamvaders’ en naam van 
de deelnemer. De bijdragen van 
het seminarie worden samen met 
het verslag van het debat gebun-
deld in een publicatie die begin 
volgend jaar zal verschijnen.

’Het offer van Isaac’ door Caravaggio (1603)

PSyCHOlOOG REDOUANE BEN DRISS
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