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Meer dan de som der delen394 Deel V  Groepsdynamische benaderingen

De mens beschikt over het talent om, vooral in de omgang 
met elkaar, het leven op allerlei manieren gecompliceerd te 
maken, stelt de hoofdpersoon van dit hoofdstuk: Paul Wat-
zlawick. Hoe moeten wij deze complexiteit begrijpen? Wat 
gaat er precies mis als het misgaat en wat doen we goed 
als het goed gaat? Deze vragen vormen het begin van een 
fascinerende zoektocht naar ‘de praxis der menselijke com-
municatie’. Dit is een wetenschap die, aldus Watzlawick:11  
in de kinderschoenen staat, nauwelijks in staat is te lezen of haar 
eigen naam te schrijven en bij lange na nog geen eigen samen-
hangend idioom hee! ontwikkeld. (Watzlawick et al., 1970, p. 11)

11 Watzlawick schreef vaak in samenwerking met zijn collega’s van Mental Research Institute (MRI) in Palo Alto (San 
Francisco), onder wie Janet Helmick Beavin, Richard Fisch, Don D. Jackson en John H. Weakland. De aanduiding ‘volgens 
Watzlawick’ moet dus strikt genomen steeds gelezen worden als ‘volgens Watzlawick en zijn collega’s van het MRI’.

In ongezonde betrekkingen  
is elke willekeurige inhoud 
brandstof voor de strijd.
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Met het samenva!en of bewerken van het werk van Watzlawick verdwijnen zijn prachtige taal, 
zijn brille en zijn humor. Daarom laat ik hem in dit artikel zo veel mogelijk zelf aan het woord 
over zijn vijf beroemd geworden axioma’s en over enkele veelvoorkomende manifestaties van 
ons intermenselijke tekort. De passages uit zijn geschri"en die ik naar voren haal, zijn precies 
die teksten die mijzelf keer op keer scherp houden in een lineair-causaal denkende en waarom-
vragende wereld – alle grote systeemdenkers ten spijt. Lees Watzlawick vooral zelf. Hij schreef 
enkele ‘verdomd goede boeken’, om Milton Erickson vrij te citeren: ‘Read it. Read it again. It 
could change your life and your work.’12

22.1 Een bril om mee te kijken

We gedragen ons zonder ons bewust te zijn van de spelregels die daarbij in het geding zijn, zoals 
we onze moedertaal spreken zonder ons te realiseren welke regels van de grammatica en de 
syntaxis we daarbij hanteren. Deze metafoor doortrekkend, gaat Watzlawick in de jaren zestig 
van de vorige eeuw op zoek naar de grammatica en de syntaxis van de menselijke interactie. De 
leidende principes van waaruit hij dit onderzoek opzet zijn mokerslagen op de psychologische 
en psychiatrische doctrines van die tijd, zowel in theoretische als in praktische zin. Hij bepleit 
de methode van de black box en introduceert een nieuw conceptueel kader met begrippen als 
‘context’, ‘betrekking’ en ‘circulariteit’, omdat hij geloo" dat het zinvoller is om tussen mensen 
te kijken dan in mensen.

De methode van de black box
Watzlawick begon zijn loopbaan in de tijd dat Freud met zijn psychoanalytische benadering 
nog de onbetwiste kampioen was van het begrijpen van de mens en zijn problemen. Watzla-
wick neemt in alle toonaarden afstand van dit diep kijken in de menselijke psyche. We laten 
hem even zelf aan het woord in een van zijn vele tirades hieromtrent:
een individuele gedraging is ‘formeel onbepaalbaar’ (…). Zo’n gedraging kan het gevolg zijn van 
een salarisverhoging, het oedipuscomplex, alcohol of een hagelbui, en elk betoog om het ‘werke-
lijke’ motief te bepalen zal algauw de aard krijgen van een scholastiek dispuut over het geslacht 
van de engelen. Zolang de menselijke geest niet toegankelijk is voor onderzoek van buitenaf, heb-
ben we niets anders dan deducties en verslagen van introspectie, en beide zijn berucht om hun 
onbetrouwbaarheid. (Watzlawick et al., 1970, p. 36)

Met een krachtige beweging worden de tot dan toe werkzaam geachte bestanddelen als ‘het 
onbewuste’, ‘het verleden’, ‘het trauma’ en ‘de stoornis’ van tafel geveegd. Liever beperkt Wat-
zlawick zich tot het waarneembare tussen input en output, o"ewel communicatie. Zo bezien 
moet bijvoorbeeld een psychiatrisch symptoom niet worden begrepen als een uitdrukking van 
een intrapsychisch conflict, maar eerder als ‘een soort van input in het gezinssysteem’.

12 Uit het voorwoord van Bill O’Hanlon bij de heruitgave van Change (2011).
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Om inzicht te krijgen in de spelregels voor menselijke interactie hanteert Watzlawick de me-
thode van de black box. Hij kijkt naar menselijk gedrag zoals een toeschouwer die het doel en 
de regels van het spel niet kent naar een schaakspel kijkt. Wie lang genoeg kijkt, kan uit de 
verschillende soorten herhalingen vrij nauwkeurige conclusies trekken over de regels van het 
spel: dat spelers meestal om beurten een zet doen, dat de verschillende soorten stukken elk 
een eigen bewegingspatroon hebben, dat stukken van het bord verdwijnen als de tegenkleur ze 
bereikt en dat slechts af en toe een speler twee ze!en achter elkaar zet, daarbij twee specifieke 
stukken van plaats verwisselend.

Tot de jaren zestig onderzochten de psychiatrie en psychologie individueel gedrag los van con-
text en relaties. De verklaringsmodellen die zij hanteerden hadden ‘als vanzelfsprekend’ een 
oorzaak-gevolgstructuur. Vooral dit zoeken naar oorzaken moet het bij Watzlawick flink ont-
gelden:
In de geschiedenis van de wetenschap speelt de vraag waarom een centrale, ja zelfs dogmati-
sche rol, want uiteindelijk legt de wetenschap zich immers toe op het presenteren van verkla-
ringen (…). De mythe dat de oplossing van een probleem a!angt van het inzicht in het waarom 
is echter zo diep in het wetenschappelijk denken doorgedrongen, dat het streven om problemen 
uitsluitend in het kader van hun monumentale structuren en gevolgen te onderzoeken meestal 
als zijnde oppervlakkig wordt verworpen (…). De weerstand tegen het veronachtzamen van het 
waarom ten gunste van het wat is het hardnekkigst in die gevallen waarbij het om menselijk 
gedrag en menselijke problemen gaat (…). Terwijl tegelijkertijd in de klinische praktijk duidelijk 
is geworden dat inzicht in de oorsprong van menselijke problemen weinig bijdraagt aan het op-
lossen ervan. En dat veranderingen spontaan plaatsvinden zonder enig idee te hebben van de 
oorzaken. (…) Wij hebben de ervaring opgedaan dat men menselijke problemen het doelmatigst 
kan aanpakken door niet uit te gaan van de vraag waarom, maar van de vraag wat, d.w.z. wat 
doen de betrokkenen hier en nu en wat bestendigt daarbij het probleem en maakt het zo mogelijk 
nog erger en wat kan er hier en nu worden gedaan om het op te lossen? (Watzlawick et al., 1974, 
p. 103 e.v.)

Een conceptueel kader bestaande uit de basisbegrippen context, betrekking en 
circulariteit
Als de heersende opva!ingen in de psychiatrie en de psychologie hebben afgedaan, waar moet 
je het dan zoeken? Watzlawick put, in navolging van Bateson, inspiratie uit de open systems 
theorie, de cybernetica, de algemene wiskunde en de logische mathematica, wetenschapsge-
bieden die taal hebben voor concepten als ‘patroon’, ‘relatie’, ‘terugkoppeling’ en ‘structuur’. 
Vanuit deze geheel nieuwe invalshoeken tracht hij het wetenschappelijk denken over menselijk 
gedrag op te schudden.

Je kunt, aldus Watzlawick, vanuit de introspectieve oriëntatie van alles onderzoeken: leider-
schap, a#ankelijkheid, extraversie, introversie, verzorgingsdrang, enzovoort. Maar het gevaar 
bestaat dat:
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al deze termen, als er lang genoeg mee wordt gedacht en ze vaak genoeg worden herhaald, een 
eigen pseudorealiteit aannemen, zodat de constructie ‘leiderschap’ uiteindelijk Leiderschap 
wordt, een meetbare hoeveelheid in de meetbare geest die zelf ook weer als een geïsoleerd ver-
schijnsel wordt opgevat. Als deze reïficatie eenmaal plaatsgevonden hee", wordt niet meer er-
kend dat de term slechts een steno-uitdrukking voor een bijzondere vorm van een vóórtdurende 
betrekking is. (Watzlawick et al., 1970, p. 22)

Er bestaat volgens Watzlawick geen ‘los’ gedrag: gedrag is relationeel en krijgt pas betekenis in 
zijn context. Een relatie is per definitie wederkerig. Daarmee verliest het lineair-causale per-
spectief op menselijk gedrag zijn waarde. Immers, oorzaak en gevolg zijn in de menselijke in-
teractie niet van elkaar te onderscheiden. En met deze redenering introduceert Watzlawick het 
voor de traditionele psychologie spectaculaire inzicht van de circulaire causaliteit van mense-
lijk gedrag.

22.2 De onzichtbare regels zichtbaar gemaakt

Met behulp van de hiervoor beschreven bril komt Watzlawick tot zijn vijf beroemd geworden 
axioma’s. Het zijn de metaspelregels van het spel der onderlinge betrekkingen dat we de hele 
dag met elkaar spelen, meestal zonder ons hiervan bewust te zijn. Watzlawick zelf is er bij de 
presentatie bescheiden over:
Op de eerste plaats dient duidelijk te worden bese" dat ze een voorlopig karakter dragen, nogal 
informeel gedefinieerd zijn en beslist meer experimenteel dan uitpu#end zijn. Op de tweede 
plaats zijn ze onderling vrij heterogeen, omdat ze uit zeer uiteenlopende observaties van de 
communicatieverschijnselen zijn afgeleid. Ze worden niet bij elkaar gehouden door hun oor-
sprongen, maar door hun pragmatische betekenis, die op haar beurt niet zozeer berust op de 
bijzondere eigenschappen van de axioma’s als wel op hun interpersoonlijke draagwijdte. (Wat-
zlawick et al., 1970, p. 61)

Op het moment dat hij dit schreef kon Watzlawick niet vermoeden dat de vijf axioma’s in steen 
gehouwen waarheden zouden worden, waaraan nooit meer een le!er zou veranderen. 

De vijf axioma’s worden in hun werking het best geïllustreerd door ze in verband te brengen 
met de storingen die in de menselijke communicatie kunnen optreden. Watzlawick doet dat 
aan de hand van echtelijke ruzies, gezinsproblemen en zijn fameuze analyse van Albee’s to-
neelstuk Who’s Afraid of Virginia Woolf? In dit hoofdstuk worden de axioma’s voorzien van 
voorbeelden uit het werkende leven van vandaag de dag.13

13 Omwille van een soepele koppeling van axioma’s aan casuïstiek wijkt de nummering van de axioma’s hier af van de 
nummering die Watzlawick zelf hanteert.
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Men kan niet niet communiceren, aangezien alle gedrag communicatie is
Watzlawick valt met zijn eerste axioma met de deur in huis:
Op de eerste plaats bezit gedrag een eigenschap die nauwelijks fundamenteler zou kunnen zijn 
en derhalve vaak over het hoofd wordt gezien: gedrag hee" geen tegenstelling. Er bestaat m.a.w. 
niet zoiets als niet-gedrag, of, om het nog eenvoudiger te stellen: men kan zich niet niet gedra-
gen. Indien nu wordt aanvaard dat alle gedrag in een situatie van interactie een berichtwaarde 
hee", d.w.z. communicatie is, dan volgt daaruit dat men, hoe men zich ook inspant, niet niet kan 
communiceren. (Watzlawick et al., 1970, p. 42)

We kunnen ze dagelijks zien: al die vruchteloze pogingen om te ontsnappen aan het axioma dat 
je je niet niet kunt gedragen en dus niet niet kunt communiceren, bijvoorbeeld:

 ! de manager die ‘maar even niets doet, zodat de teamleden begrijpen dat ze hun probleem 
zelf moeten oplossen’,

 ! de trainer die aan het begin van de dag een rondje maakt om de verwachtingen voor de dag 
te peilen en daarop antwoorden krijgt als ‘Ik heb nu even niks te melden’ en ‘Ik sluit me bij 
de vorige spreker aan’.

Dit axioma wordt ook zichtbaar in alle woorden die niet worden gesproken. Denk bijvoorbeeld 
aan het excuus dat beperkt blij" tot ‘een lullig appje’, de stilte die volgt op de persoonlijke blogs 
van de directeur, het compliment dat achterwege blij" na een grootse inspanning of de dank-
woorden die bij vertrek niet worden uitgesproken.

Elke communicatie bezit een inhouds- en een betrekkingsaspect, waarbij de laatste de 
eerste classificeert en derhalve metacommunicatie is
Het tweede axioma drukt uit dat de menselijke communicatie uit twee face!en bestaat, na-
melijk inhoud en betrekking. Deze tweedeling is te vergelijken met de twee soorten informatie 
waarover een computer beschikt: de data en de informatie over hoe de data gelezen moeten 
worden. Die laatste is van een logisch hogere orde dan de eerste. Anders gezegd: een computer 
beschikt over meta-informatie die aangee" hoe de informatie begrepen moet worden.

Ditzelfde geldt volgens Watzlawick voor de menselijke communicatie: het betrekkingsaspect 
(meta) verwijst naar de wijze waarop een bericht moet worden opgevat. Alle betrekkingsinfor-
matie houdt impliciet een of meer van de volgende beweringen in: ‘Zo zie ik mezelf… zo zie ik 
jou… zo zie ik dat jij mij ziet…’ enzovoort. De berichten: ‘Wil jij dit rapport redigeren en zo snel 
mogelijk doorsturen naar A?’ en ‘Fatsoeneer dit rapport en zorg dat A het als de sodemieter 
onder ogen krijgt’ hebben ongeveer dezelfde informatieve inhoud, maar beschrijven klaarblij-
kelijk heel verschillende betrekkingen. In deze variatie op betrekkingsniveau doet zich een in-
teressante wetmatigheid voor die Watzlawick als volgt verwoordt:
Naarmate de betrekking spontaner en ‘gezonder’ is, schijnt het verhoudingsaspect in de com-
municatie feitelijk meer op de achtergrond te raken. Omgekeerd worden ‘zieke’ betrekkingen ge-
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kenmerkt door een voortdurende strijd om de aard van de betrekking, terwijl het inhoudsaspect 
van de communicatie steeds onbelangrijker wordt. (Watzlawick et al., 1970, p. 45)

Elke uitwisseling van communicatie is ofwel symmetrisch ofwel complementair, al naar 
gelang ze gebaseerd is op gelijkheid of verschil
Symmetrische interactie betekent een gedragspatroon waarin beide spelers hetzelfde soort ge-
drag uitwisselen en streven naar een zo gering mogelijk verschil:
Zwakte of kracht, goedheid of slechtheid, doen hier niet ter zake, want op al deze terreinen kan 
de gelijkheid bewaard blijven. (Watzlawick et al., 1970, p. 59)

Symmetrische relaties zien eruit als strijdrelaties, waarbij ieder de ander tracht te overtroe-
ven. In een complementaire interactie zijn er twee verschillende posities. De ene speler bezit 
een ‘leidende’ positie, de ander ‘een volgende’, waarbij leiden en volgen over en weer in elkaar 
grijpen.

In situaties waarin we de axioma’s 2 en 3 aan het werk zien, lijkt het qua inhoud steeds over iets 
anders te gaan, maar gaat het op betrekkingsniveau voortdurend over hetzelfde, namelijk over 
de vraag hoe de betrokkenen hun onderlinge interactie definiëren.

Ter illustratie kan het volgende managemen!eam dienen, bestaande uit een algemeen directeur en vier 

regiodirecteuren. Een van deze vier is tevens plaatsvervangend algemeen directeur. Dit MT staat voor de 

opgave om een nieuwe strategie te ontwikkelen, gericht op meer wendbaarheid en een grotere klantge-

richtheid. Over de juiste strategische keuzen woedt al langere tijd een fel inhoudelijk debat dat iedereen 

– onder aanvoering van de algemeen directeur – kwalificeert als ‘nu!ig’: ‘Wij lossen altijd alles via argu-

menten op en zo hoort het ook.’ Deze duiding verhult evenwel een minstens even venijnig als wanhopig 

gevecht op betrekkingsniveau. De collega die ook plaatsvervangend algemeen directeur is, trekt naar het 

oordeel van de drie andere regiodirecteuren een te grote broek aan. Dit is wat ze over hem zeggen: ‘Hij gaat 

altijd op zijn strepen staan en schikt nooit’, ‘Hij gunt ons niets’, ‘Hij is alleen maar bezig met zijn eigen car-

rière’ en ‘Hij lost zijn problemen ten koste van ons op’. Degene over wie dit gaat vindt juist dat hij ‘de rol van 

plaatsvervanger zeer bescheiden invult, keihard werkt voor de goede zaak en de enige is die open en eerlijk 

is, terwijl de rest vooral met meel in de mond spreekt als er moeilijke keuzen gemaakt moeten worden’. In 

deze symmetrische escalatie worden op betrekkingsniveau de volgende statements uitgewisseld:

Van de drie regiodirecteuren naar de collega-plaatsvervanger: wij zien onszelf als gelijkwaardig aan jou, wij 

zien jou als iemand die ten koste van ons carrière wil maken en wij zien dat jij ons ziet als collega’s die hun 

werk niet goed doen.

Van de collega-plaatsvervanger naar de drie regiodirecteuren: ik zie mezelf als collega-plaatsvervanger en 

daarmee als iemand die formeel een streepje meer dan jullie hee", ik zie jullie als collega’s die mij deze plek 

niet gunnen en ik zie dat jullie mij zien als iemand met een te groot ego.
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In de complementaire relatie tussen algemeen directeur en regiodirecteuren worden de volgende betrek-

kingsboodschappen overgebracht:

Van de regiodirecteuren naar de algemeen directeur: wij zien onszelf als spelers in een debatwedstrijd, 

wij zien jou als de scheidsrechter en wij zien dat jij ons ziet als spelers die binnen de grenzen van het spel 

blijven.

Van de algemeen directeur naar de regiodirecteuren: ik zie mezelf als iemand die ruimte en richting gee" 

op de inhoud, ik zie de regiodirecteuren als managers die de grenzen opzoeken en ik zie dat ze mij zien als 

iemand die knopen doorhakt als dat nodig is.

figuur 22.1 een verdeeld managementteam

Landelijk directeur

Regio directeur 1 / 
plaatsvervangend 
landelijk directeur

Regio-
directeur 

2

Regio-
directeur 

3

Regio-
directeur 

4

In dit MT maakt het onderwerp dat op de agenda staat niet meer uit. Ongeacht het vraagstuk zal het drie 

tegen één zijn, omdat de onderlinge betrekkingsstrijd de baas is geworden. De algemeen directeur, die 

zichzelf ziet als ‘chef inhoud’ en niet óók als ‘chef betrekkingen’, hanteert slechts een inhoudelijke spelre-

gel: ‘Alle argumenten gehoord hebbende en geconstateerd hebbende dat jullie er niet uitkomen, beslis ik 

dat we kiezen voor route X.’ Bij voortze!ing van dit patroon zal op een gegeven moment de complemen-

taire relatie tussen de algemeen directeur en de regiodirecteuren symmetrisch worden. De vraag die dan 

inzet van strijd wordt luidt: aan wie behoort de taak toe om het betrekkingsaspect te agenderen? De re-

giomanagers zullen vinden dat dit de algemeen directeur toebehoort en de algemeen directeur zal vinden 

dat dit de verantwoordelijkheid is van volwassen mensen die een heel goed salaris krijgen en dus in staat 

moeten worden geacht hun problemen met elkaar op te lossen. En zo wordt duidelijk hoe de onderlinge 

betrekkingen het inhoudelijk gesprek doen vastlopen.

regio-dir 2 

regio-dir 3 regio-dir 4 
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Het karakter van een betrekking is a!ankelijk van de interpunctie van de reeksen 
communicaties tussen de communicerende personen
Omdat wij, indachtig het eerste axioma, ons niet niet kunnen gedragen, hee" gedrag geen be-
gin. Ons denken over gedrag lijkt dit evenwel tegen te spreken. Wij ‘zien’ iemand initiatief ne-
men en we ‘stellen vast’ dat een ander in reactie daarop in beweging komt. Volgens Watzlawick 
is het realiteitsgehalte van dit denken vergelijkbaar met hoe wij de inktvlek van een rorschach-
test interpreteren: als een min of meer opgelegde creatie van ons waarnemingsproces. Want 
degene ‘die in beweging komt’ zou met evenveel recht van spreken kunnen stellen: ‘Ik gun de 
ander het initiatief en wacht daarom rustig af tot het zover is.’ In dit verband maakt Watzlawick 
gebruik van de term ‘interpunctie’, een taalkundig begrip dat verwijst naar de leestekens van 
de schri"elijke communicatie. Met deze tekens geven wij de geschreven taal structuur. Toege-
past op de menselijke communicatie betekent interpunctie: daar waar je de punt en de komma 
zet in het gesprek over oorzaak en gevolg of over actie en reactie. Bijvoorbeeld zo: ‘Ik vit op jou 
komma omdat jij je terugtrekt punt’ versus ‘Ik trek mij terug komma omdat jij op mij vit punt.’

Watzlawick neemt met vileine humor zijn vakgenoten op de hak wanneer hij het fenomeen 
‘interpunctiestrijd’ uitlegt:
De rat die zei ‘Ik heb mijn experimentator getraind. Elke keer dat ik op het he$oompje druk, 
gee" hij me wat te eten’ weigerde de interpunctie te aanvaarden die de experimentator hem 
trach#e op te dringen (…). Terwijl ra#en te netjes zijn om de bordjes te verhangen (…) is in de 
menselijke communicatie onenigheid over de wijze van interpunctie van een reeks gebeurtenis-
sen de wortel van veel strijd. (Watzlawick et al., 1970, p. 48)

In de interpunctiestrijd over de vraag waar de punt en de komma gezet moeten worden, be-
schouwt ieder het eigen gedrag uitsluitend als het enige logische verweer op het gedrag van de 
ander. Feitelijk zegt men daarmee: ‘Ik ben niet begonnen.’ En dat is belangrijk, want wie begint 
krijgt de schuld, zoals we allemaal van kinds af aan weten. Wat zou het trouwens fantastisch 
zijn geweest als ik als achtjarige geweten had dat gedrag geen begin hee" en als ik dat aan mijn 
ouders, de meesters en de juffen had kunnen uitleggen!

Maar ook als volwassenen raken we nog regelmatig verstrikt in de vraag waar de punt en de 
komma gezet moeten worden (zie ook: Ardon, 2011):

 ! ‘Omdat jij te veel je eigen gang gaat, moet ik zorgen voor strakke kaders’ versus ‘Omdat jij 
mij inperkt, moet ik mij inspannen om voldoende professionele ruimte te behouden, zodat 
ik mijn werk goed kan doen.’

 ! ‘Omdat jij te veel naar de details kijkt, moet ik vooral op de hoofdlijnen sturen’ versus ‘Om-
dat jij niet ziet dat de echte obstakels in de details schuilen, moet ik af en toe op de rem trap-
pen om aandacht te kunnen besteden aan de cruciale details.’

 ! ‘Omdat jullie als MT een machtsblok vormen, moeten wij wel naar de hoogste baas om onze 
zorgen te uiten’ versus ‘Omdat jullie om ons heen gaan en ons zodoende onderling proberen 
uit te spelen, moeten wij er wel voor zorgen dat wij steeds gezamenlijk optrekken.’



Meer dan de som der delen Deel V  Groepsdynamische benaderingen402

V

Mensen communiceren zowel digitaal als analoog
Watzlawick ontleedt onze communicatie in twee taalsoorten die hij als volgt omschrij":
Digitale taal hee" een zeer complexe en uitzonderlijk logische syntaxis, maar mist een toerei-
kende semantiek op het gebied van de betrekkingen, terwijl analoge taal wel de semantiek, maar 
geen toereikende syntaxis bezit voor de ondubbelzinnige omschrijving van de aard van de be-
trekkingen. (Watzlawick et al., 1970, p. 58)

Anders gezegd, de inhoud van onze interactie wordt via digitaal berichtmateriaal overge-
bracht. Dit zijn de woorden die wij spreken. Deze woord-taal kent strikte regels en bezit het 
vermogen om complexe, genuanceerde en abstracte informatie over te brengen. Tegelijkertijd 
komen wij in deze taal vaak woorden tekort om uitdrukking te geven aan ‘wat er speelt’. Het 
betrekkingsaspect daarentegen is overwegend analoog van karakter. Analoge communicatie 
bestaat uit praktisch alle niet-verbale communicatie: houdingen, gebaren, gelaatsuitdruk-
kingen, stembuigingen, ritme en cadens, evenals alle communicatieve aanwijzingen die in de 
context van de interactie te vinden zijn. Analoge taal duidt de onderlinge betrekkingen, maar 
hee" – in vergelijking met de digitale taal – iets onbeholpens. Hoe moet je tranen verstaan: als 
opluchting, als verdriet of als poging tot manipulatie? Ook kan de analoge taal geen uitdruk-
king geven aan belangrijke communicatieve concepten als ‘niet’, ‘of-of’ en ‘als-dan’ en evenmin 
is ze in staat het verschil tussen verleden, heden en toekomst uit te drukken.

Feitelijk zegt Watzlawick met dit axioma dat we nauwelijks adequate taal hebben om over onze 
betrekkingen te spreken: de woorden die we spreken, zijn ontoereikend en wat we niet met 
woorden zeggen, is ambigu. En hij noemt het een ‘verschrikkelijke vereenvoudiging’ wanneer 
we vergeten dat de meeste communicatie stilzwijgend en betekenisvol is:
Dit wordt over het hoofd gezien door vulgarisering van communicatieresearch en -praxis, die 
lieden die zich beijveren met groeps- en gezinstherapie, marathonzi#ingen, zelfervaringsgroe-
pen en zgn. sensitivitytrainingen, op basis van het juist problemen creërende uitgangspunt dat 
‘goede communicatie’ duidelijk, open, eerlijk en direct – in één woord totaal – zou moeten zijn. 
In plaats van totale communicatie brengen ze daarmee op z’n hoogst iets totalitairs tot stand. 
(Watzlawick et al., 1974, p. 62)

In de tijd waarin Watzlawick dit schreef, ontstonden in het streven naar open communica-
tie inderdaad de nodige uitwassen. Die zijn inmiddels weliswaar voorbij, maar op heidagen 
en tijdens teambuildingsactiviteiten kan het ongemak dat met deze vereenvoudigingsfout sa-
menhangt nog steeds de kop opsteken, bijvoorbeeld als de inzet is dat ‘alles nu maar eens een 
keertje echt op tafel moet komen’.

De vertaalproblemen van analoog naar digitaal en omgekeerd zijn aan de orde van de dag, ook 
al worden ze lang niet altijd opgemerkt. Pas als er strijd ontstaat, worden ze schrijnend zicht-
baar:
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 ! Van analoog naar digitaal: is de verpleegkundige die een lekkende infuuszak op het toet-
senbord van de leidinggevende legt overbelast of woedend of allebei of…?

 ! Van digitaal naar analoog: is de leidinggevende die hierop reageert met een mailtje: ‘Ik vind 
dit niet grappig’ aan het de-escaleren of aan het verwaarlozen of…?

22.3 Ons intermenselijk tekort

Er is zo’n vij"ig jaar verstreken sinds de verschijning van De pragmatische aspecten van de 
menselijke communicatie. Het boek sloeg indertijd in als een bom, ook in Nederland (zie ook 
Hendriks, 2018). Het was de tijd dat in de meeste gezinnen niet over relaties werd gesproken, 
laat staan dat je dat op je werk deed. Het boek was decennialang verplichte kost voor studenten 
in de sociale wetenschappen en het sociaal-maatschappelijk werk. We zijn inmiddels vast vaar-
diger geworden in het duiden en bespreekbaar maken van wat er zich tussen ons afspeelt, maar 
het blij" weerbarstige materie. Neem de veelgehoorde klacht dat ‘het aan de communicatie 
ligt’. Als je vervolgens zou vragen welke axioma’s van Watzlawick er dan precies geschonden 
worden, zou men je waarschijnlijk glazig aankijken. Met andere woorden: we beschikken dan 
misschien wel over het instrumentarium om naar onze intermenselijke betrekkingen te kij-
ken, maar het kunnen gebruiken ervan is nog weer heel iets anders. Bovendien is praten over 
problemen lang niet in alle gevallen een probaat middel om het vuur te doven. In menig sym-
metrisch escalatiegevecht wakkert het eerder de vlammen aan, omdat betrokkenen het elkaar 
niet gunnen om boven het gevecht te gaan staan.

Met de drie basisconcepten van de theorie van de pragmatische communicatie – context, be-
trekking en circulariteit – kunnen we ons intermenselijk tekort aan het werk zien.

 ! We onderscha!en het belang van de context en we overscha!en de rol van karaktertrekken 
wanneer we oordelen over het gedrag van de ander.14

 ! We vergeten telkens weer dat de mate van overeenstemming over onze betrekking bepaalt 
hoe wij de inhoud verstaan. Pas als deze betrekkingsblindheid ons doet struikelen en we 
op de inhoud niet verder kunnen, schakelen we over naar het betrekkingsniveau van onze 
communicatie, om dan te ontdekken dat op dit niveau onze woorden tekortschieten.

 ! Ons lineair-causaal denken hee" ons in de greep in onze voortdurende interacties. Zo-
doende raken we verstrikt in het misverstand dat ons interactiepatroon ‘een begin’ en dus 
‘een oorzaak’ hee". En als we al begrijpen dat we moeten overschakelen naar een circulair-
causaal paradigma, is het aldus Watzlawick nog:
ontze#end moeilijk een dergelijke vicieuze cirkel te beschrijven op de uitgebalanceerde wijze 
die dat vergt en waarop het onderwerp recht hee". Grotendeels komt dit, omdat een ade-
quate terminologie voor de beschrijving van wederzijds causale betrekkingen ontbreekt, en 

14 Dit fenomeen wordt in de psychologische literatuur aangeduid als ‘de fundamentele a!ributiefout’.
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verder omdat men dan ergens moet beginnen, terwijl elke analytische doorbraak van de cir-
kel altijd impliceert dat er een beginpunt zou bestaan. (Watzlawick et al., 1970, p. 139)

Ons intermenselijk tekort manifesteert zich in eindeloos veel varianten. Watzlawick zag ze 
langskomen in zijn therapeutische praktijk en kwam tot de beschrijving van een aantal veel-
voorkomende problemen, die hij rijkelijk lardeerde met metaforische anekdotes en circulaire 
grappen. Ik bespreek er hier drie die ook relevantie bezi!en voor de werkcontext: het utopie-
probleem, de paradoxale opdracht en het spelregelvraagstuk.

Het utopieprobleem
Wie de moeilijkheden waar we mee moeten leren leven als oplosbaar beschouwt, belandt in 
het utopieprobleem. Vanuit de illusie dat zaken als vervulling, succes, flow, harmonie en ba-
lans haalbare doelen zijn, creëren we oplossingen die wel moeten falen. Vervolgens wordt het 
‘zinvol’ om het met meer van diezelfde ‘oplossingen’ te blijven proberen. En zo belanden we in 
oplossingen die zelf het probleem zijn. Deze fatale valstrik van het utopische denken doet Wat-
zlawick opmerken dat ‘aan een verantwoordelijk en menselijk te noemen therapie eigenlijk veel 
engere grenzen zijn gesteld dan men over het algemeen aanneemt. Om zelf geen pathologische 
vormen aan te nemen, moet therapie zich beperken tot hulp in nood; zoeken naar gelukzalig-
heid kan haar taak niet zijn.’ Is deze cursivering van mij voldoende om kritisch te blijven op 
de hoeveelheid utopisch verlangen in alles wat wij als organisatieprofessionals vandaag de dag 
onderhanden nemen? In al die cultuurveranderingsprogramma’s, leiderschapsleergangen en 
organisatorische verbetertrajecten? Met al die oplossingen die uiteindelijk zelf het probleem 
worden? Dat is utopisch denken van mij. En zoals Watzlawick al zei:
Het inzicht dat utopische doelstellingen leiden tot heel bepaalde gevolgen die onvermijdelijk ver-
scherpen wat er opgelost moest worden is geenszins nieuw. Dat men de onherroepelijke logica 
van een dergelijke gang van zaken nie#emin aan den lijve moet ondervinden, blij" naar het 
schijnt geen generatie bespaard. (Watzlawick et al., 1974, p. 69)

Wanneer de oplossing het probleem is

Een Frans echtpaar kreeg, toen het de hoop al had opgegeven ooit nog ouders te zullen worden, een zoon. 

Overweldigd door deze vreugdevolle gebeurtenis gaven zij hem een naam die de omvang van hun geluk 

moest uitdrukken: ze noemden hem Formidable. Helaas bleef de jongen klein en fragiel, wat gedurende zijn 

leven leidde tot vele slechte grappen over het contrast tussen zijn naam en zijn postuur. Op zijn ster#ed 

zei hij tegen zijn vrouw, met wie hij een zeer gelukkig leven had geleid: ‘Ik heb mijn hele leven die idiote 

naam gedragen, ik wil hem niet op mijn grafsteen hebben. Schrijf erop wat je wilt, maar niet mijn naam.’ Na 

zijn dood besloot de vrouw tot de volgende tekst: ‘Hier ligt een man die zijn hele leven zijn vrouw trouw is 

geweest.’ En iedereen die langs de grafsteen liep, zei geraakt: ‘C’est formidable!’ (bron: lezing Watzlawick 

1987 in Stu!gart, zie YouTube: ‘When the solution is the problem’).
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De paradoxale opdracht
Watzlawick was schatplichtig aan Bateson toen hij schreef over de inmiddels beroemd gewor-
den pragmatische paradox ‘wees spontaan!’ Deze ongerijmdheid stemt overeen met de klassie-
ke paradox uit de formele logica: je bent spontaan en dat doe je in opdracht. Dergelijke geboden 
zijn ook nog op een andere manier paradoxaal: ze vereisen symmetrie binnen het raamwerk 
van een als complementair gedefinieerde betrekking (Watzlawick et al., 1970, p. 178): ‘Ik hoef 
jou dit niet te vragen, jij moet het uit jezelf gaan willen.’ Pogingen tot regie over gedachten, 
gevoelens, woorden of a!itudes van de ander leiden altijd tot een paradoxale klem, waarin in 
eerste instantie vooral de ontvanger van de boodschap in verwarring raakt:

 ! ‘Ik wil dat je mij ziet als een leidinggevende bij wie je altijd terechtkunt.’
 ! ‘Ik wil dat jullie je werk met passie doen.’
 ! ‘We gaan hier de waarheid niet uit de weg.’
 ! ‘Neem je verantwoordelijkheid en kleur eens wat meer buiten de lijntjes.’

De echte oplossing moet in al deze gevallen van binnenuit komen, maar omdat dat niet gebeurt, 
moet de druk daartoe nog wat verder worden opgevoerd. En zo raakt onvermijdelijk niet alleen 
de ontvanger, maar ook de zender verstrikt in een paradoxaal communicatiepatroon.

De paradoxale opdracht van de duivel aan God

In een van die meer gemoedelijke ontmoetingen, zoals die in de schemering der tijden bij tijd en wijle tus-

sen Onze Lieve Heer en de duivel plaatsvonden, ‘bewijst’ de duivel dat God niet almachtig is, door Hem 

uit te dagen om zo’n reusachtig grote rots te scheppen dat Hij er zelf niet eens overheen kan springen. De 

overlevering vermeldt overigens niet wat God daarop antwoordde… (Watzlawick et al., 1974, p. 88)

Het spelregelvraagstuk
In de wiskunde geldt dat de regel bepaalt wat een getal betekent. Als de regel ‘optellen’ is, be-
tekent het getal 0 iets anders dan als de regel ‘vermenigvuldigen’ is. Anders gezegd: de regels 
bepalen de betekenis van de elementen van het systeem en hoe zij zich tot elkaar verhouden. 
Het is aan de originaliteit van Watzlawick te danken dat we dit grondbeginsel ook kunnen 
toepassen op de menselijke communicatie. Hier bepalen immers de betrekkingsregels welke 
betekenis wij aan elkaars woorden en daden toekennen. Wil dit een beetje soepel kunnen ver-
lopen, dan moet sprake zijn van helderheid en overeenstemming over deze regels. Dat klinkt 
als een open deur, want iedereen weet wat er gebeurt als alle spelers met eigen spelregels in het 
achterhoofd aan een spelletje Scrabble beginnen. Maar Watzlawick gaat nog een stapje verder. 
Hij stelt dat wij ook over een metaspelregel moeten beschikken voor het geval de helderheid of 
overeenstemming ontbreekt. Helaas is een dergelijke metaspelregel er vaker niet dan wel. In 
het eerdergenoemde interpunctieconflict ‘Ik vit op jou, omdat jij je terugtrekt’ versus ‘Ik trek 
mij terug, omdat jij op mij vit’ is het fundamentele probleem niet zozeer de ruzie als zodanig 
als wel het feit dat de strijdende echtgenoten niet beschikken over een spelregel om dit spel te 
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doen stoppen. Stoppen is meta ten opzichte van het spel zelf. En daarmee wordt het een ‘spel 
zonder einde’.

In de werkcontext lijkt er een completer palet aan spelregels en metaspelregels te zijn dan in 
de thuissituatie, maar in de praktijk blijkt dat toch tegen te vallen. Zo zijn er bijvoorbeeld tal-
loze regels voor de kwaliteit van de zorg, maar ontbreken meta-spelregels over de vraag hoe op 
een afdeling Spoedeisende Hulp kwaliteit en snelheid met elkaar moeten worden verzoend. Bij 
gebrek aan gezamenlijke spelregels om dit vraagstuk hanteerbaar te maken, is het niet zo gek 
als artsen en verpleegkundigen hierover veelvuldig met elkaar in de clinch raken. Je zou zeggen 
dat vervolgens een andere spelregel in werking treedt, namelijk: de hiërarchie beslist. Maar hoe 
vaak komt het niet voor dat deze spelregel krachteloos is geworden? En hoe vaak beschikt een 
werksysteem over een meta-spelregel voor al die situaties waarin de hiërarchie-spelregel zijn 
effectiviteit hee" verloren?

Elke communicatie hee" baat bij spelregels en meta-spelregels die werken voor alle betrokke-
nen. Trek dit eens door naar wat we doen in leiderschapsopleidingen. Daar leren (toekomstige) 
leiders veel over zichzelf, over hoe ze anderen kunnen motiveren en inspireren en over hoe ze 
met weerspannigheid en conflict kunnen omgaan. Maar wat leren zij over het belang van goede 
spelregels en meta-spelregels om met elkaar het spel te kunnen spelen? Hoezeer worden zij 
uitgedaagd om voor hun eigen werksysteem intelligentere en creatievere regels te bedenken 
dan het veelal krachteloze ‘afspraak is afspraak’? Met dank aan Watzlawick is hier nog een 
wereld te winnen.

Spelen met spelregels: ezel of agent?

Een man werd veroordeeld wegens het beledigen van een ambtenaar in functie: hij had een politieagent 

uitgemaakt voor ‘ezel’ op het moment dat die een bekeuring uitschreef. Toen de rechtszi!ing achter de 

rug was, vroeg de veroordeelde nogmaals het woord. Hij rich!e zich tot de rechter met de vraag of het 

dan misschien wel was toegestaan om een ezel ‘agent’ te noemen. De rechter zag geen redenen om dit te 

verbieden. Toen de man de rechtszaal verliet, passeerde hij de politieambtenaar die hem had bekeurd. Bij 

wijze van groet ten overstaan van alle anderen beet hij hem toe: ‘Een goedemiddag, agent!’ (Van Dongen 

et al., p. 147)

22.4 Het werk van Watzlawick als psycho-educatie

Waar brengt ons dit alles? Watzlawick schreef over de pragmatische, dat wil zeggen op het 
gedrag betrekking hebbende aspecten van de menselijke communicatie. Zijn werk is funda-
menteel theoretisch en leidde tot een paradigmaverandering in het denken over menselijke 
communicatie in het algemeen en psychische problemen in het bijzonder. Watzlawicks ambitie 
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was dat zijn werk verder zou reiken dan de spreekkamer van de psychiater. Heel wat zelfver-
zekerder dan bij de verschijning van De pragmatische aspecten schreef hij een paar jaar later:
Onze principes zijn van eenvoudige en algemene aard; er bestaat daarom geen reden waarom 
ze niet op grotere maatschappelijke verbanden zouden kunnen worden toegepast. (Watzlawick 
et al., 1974, p. 178)

En hij hee" gelijk. Watzlawick biedt uiterst waardevolle handva!en voor de soms moeizame 
omgang met elkaar, thuis én op het werk. Dit doet hij bijvoorbeeld door lineair-causale oorzaak-
schuldredeneringen te vervangen door meer ontschuldigende circulair-causale redeneringen. 
Dat gee" lucht. Of door ‘karakterologische conflicten’ te reframen als spelregelvraagstuk. Dat 
gee" zicht op andere uitwegen. Bovenal is het werk van Watzlawick een briljante analyse van 
ons intermenselijk tekort, en daarmee zeer bruikbaar als psycho-educatie. Hij laat overtuigend 
zien welke axioma’s ten grondslag liggen aan onze omgang met elkaar, axioma’s waarvan wij 
ons meestal niet bewust zijn. Als iemand zegt ‘Het ligt aan de communicatie’ zouden we met 
Watzlawick kunnen zeggen: ‘Waar zou het anders aan moeten liggen? Zullen we eens proberen 
om nauwkeurig te onderzoeken over welke axioma’s wij hier struikelen? En of we al struikelend 
wellicht in een utopieprobleem, een pragmatische paradox of een spelregelvraagstuk terecht 
zijn gekomen?’ Zo kan Watzlawick ons elke dag een spiegel voorhouden, opdat we in de sys-
temen waarin we met elkaar verkeren de druk niet steeds verder opvoeren. En om af en toe 
met een milde glimlach te constateren dat we weer eens zijn beland in een oplossing die het 
probleem is geworden.

Biografie van Paul Watzlawick

Paul Watzlawick (1921-2007) werd geboren in Oostenrijk. Hij studeerde filosofie en taalkunde in Venetië en 

promoveerde daar in 1949. Van 1949 tot 1957 was hij verbonden aan het C.G. Jung Instituut te Zürich, waar 

hij zich verdiepte in de psychotherapie. Tussen 1957 en 1960 doceerde hij psychotherapie en psychiatrie 

aan de Universiteit van El Salvador. In 1960 werd hij door Don Jackson gevraagd om naar het door hem op-

gerichte Mental Research Institute (MRI) in Palo Alto (Californië) te komen. Het MRI was een baanbrekend 

instituut in de wereld van de psychotherapie en een magneet voor vernieuwende onderzoekers en psycho-

therapeuten. Watzlawick zou er tot kort voor zijn dood in 2007 blijven werken. Vanaf 1967 combineerde hij 

zijn werkzaamheden voor het MRI met een hoogleraarschap aan de Stanford University.

Het MRI was ontstaan als uitvloeisel van een van de onderzoeksprojecten van Gregory Bateson naar men-

selijke communicatie en schizofrenie. Hoewel Bateson formeel nooit toetrad tot het MRI, vormde zijn sys-

teemtheoretische gedachtegoed het inhoudelijk fundament van het instituut. De algemene systeemleer 

bood inzicht in de aard van menselijke interactie. Gezinnen werden opgevat als door betrekkingsregels 

beheerste systemen. Om de werking van deze gezinssystemen te duiden, werd gebruikgemaakt van sys-

teemtheoretische concepten zoals:

• totaliteit: een verandering in een gezinslid brengt een verandering in het totale gezinssysteem teweeg,

• niet-eenzijdigheid: het is onmogelijk dat gezinslid A wel gezinslid B beïnvloedt, maar B niet A,
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• circulaire feedback als geëigend causaal model voor interactie tussen gezinsleden: hoe meer gezinslid 

A gezinslid B controleert, hoe meer B zich terugtrekt en hoe meer B zich terugtrekt, des te meer A hem 

controleert,

• equifinaliteit: niet de begintoestand zoals ‘het trauma’ vormt een zinvol verklaringsmodel voor het func-

tioneren van het gezin, maar het kenmerkende patroon van herhalende interactie, dat zich ongeacht de 

begintoestand ontwikkelt:

Het systeem is zijn eigen beste verklaring en het onderzoek van zijn organisatie in het heden vormt de beste me-

thodologie. We kijken hoe en niet waarom het interactiesysteem functioneert. (Watzlawick et al., 1970, p. 114)

Het werk van Watzlawick bevat drie thema’s. Als eerste is er het thema van de menselijke communica-

tie, uitgewerkt in zijn meest beroemde boek De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie. Een 

tweede thema gaat over verandering. In het boek Het kan anders, dat hij samen met Richard Fisch schreef, 

bespreekt Watzlawick het onderscheid tussen eerste- en tweede-ordeveranderingen in de therapeutische 

context. Het boek is een theoretische onderbouwing én een praktische illustratie van de brief strategic 

therapy. Deze therapievorm die binnen de muren van het MRI werd ontwikkeld, maakt gebruik van de pa-

radoxale interventie om een tweede-ordeverandering teweeg te brengen in situaties waarin een oplossing 

van de eerste orde het probleem is geworden. Zijn derde thema ten slo!e is het constructivisme. In onder 

andere zijn boek Is ‘werkelijk’ waar? laat Watzlawick zien hoe wij onze werkelijkheid construeren en hoe we 

dat soms doen op een manier die ons flink in de problemen kan brengen.
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