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Joep Choy, systeemtherapeut als- 
mede opleider en adviseur op het gebied van leider-
schap, organisatieontwikkeling en conflicthan-
tering, heeft als geen ander de rijkdom van het 
systeemtherapeutisch gedachtegoed ontsloten 
voor iedereen die professioneel met conflicten in 
aanraking komt: managers en bestuurders, media-
tors, trainers, coaches en adviseurs. Expert in het 
ontwarren van circulaire patronen en paradoxen en 
meester in het ontschuldigen, oftewel: in het kijken 
naar conflicten op een niet-demoniserende manier. 
Nahi Alon en Hami Omer, twee Israëlische psycho-
logen, doen dat ook, maar dan juist door diep in 
boosaardige belief systems te duiken. Wat zij delen 
met Joep Choy is de toewijding om escalatie te 
verminderen en acceptatie te vergroten. Dit artikel, 
dat de inzichten van Alon en Omer wil ontsluiten 
voor een breder publiek, draag ik op aan Joep Choy 
ter gelegenheid van zijn pensionering. 

Vijf sterren
Als helper in conflictsituaties komen we in aan -
raking met conflicten in verschillende moeilijk-
heidsgraden, als in een sudokuboekje met een 
range van een tot vijf sterren. Casuïstiek met vijf 
sterren slingert je heen en weer tussen uitdaging 

Ik zie, ik zie 
wat jij niet ziet

Tijdens een conflict ontwikkelen partijen steeds negatievere beelden over elkaar. Deze 
boosaardige ‘belief systems’ helpen het conflict verder de put in. De systeembenadering 
biedt aan dit escalatiemechanisme effectief tegenspel. Met de systeembril op kijk 
je namelijk niet ín mensen, maar vooral naar wat zich tússen hen afspeelt. Met de 
circulaire vraagtechniek kan de systemische aanpak boosaardige belief systems aan het 
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en ontmoediging: dit is onoplosbaar… maar het zou 
geweldig zijn als we de puzzel weten op te lossen… 
of is het verspilde moeite en kan het toch niet?
Casuïstiek met deze moeilijkheidsgraad is ooit 
begonnen op het niveau van een ster, maar heeft 
zich gaandeweg ontwikkeld tot een gecompliceerd 
machtsconflict met een alles of niets karakter. En 
hoe heviger de machtsstrijd, des te machtelozer ga je 
je voelen als derde partij. Systeemdenkers noemen 
dit triangulatie: iedere partij wil jou in z’n kamp 
en je kunt het nooit goed doen. Partijen zitten al 
zo diep in de loopgraven dat een compromis of een 
win-winoplossing voor ieder van hen ondenkbaar is.

Demon of tragiek?
Hoe is te begrijpen waarom mensen doen wat ze 
doen in heftige conflicten en wat kan nog helpen als 
alles zo stuk lijkt te zijn? Nahi Alon en Hami Omer 
schreven een prachtig boek met deze vragen als 
leidraad: The psychology of demonization, promoting 
acceptance and reducing conflict. Zoals in veel mooie 
boeken zijn hun inspiratiebronnen talrijk: van de 
principes van geweldloos verzet van Gandhi en 
Martin Luther King tot therapeutische stromingen 
als de cognitieve, de oplossingsgerichte en de narra-
tieve therapie, van het Tibetaans boeddhisme van 

Ons demonisch denken ontleed
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een vrij onschuldige variant van dit denken, het 
demoniseren van ouders die hun ‘onschuldige kind 
hebben beschadigd’ is dat al een stuk minder. 
4. De wortels van het kwaad zijn verborgen. In 
het demonische denken is dat wat diep verborgen 
ligt meer waar en dus van grotere betekenis dan 
wat zich aan de oppervlakte toont. Symptomen 
zijn oppervlakkig en misleidend. Ze zijn nooit ‘het 
ware probleem’. Wat er echt toe doet komt diep van 
binnenuit. 
5. Het opsporen van verborgen krachten vereist 
esoterische kennis. Wat diep weggestopt zit, vind 
je niet zomaar. Wat zich slechts in verhullende zin 
openbaart, houdt immers niet van het licht. Het 
vereist bijzondere technieken om deze verborgen 
krachten te slim af te zijn. 
6. Erkennen en bekennen zijn voorwaarden 
voor genezing. De psychologische pendant hiervan 
heet ‘inzicht’ of ‘doorbraak’. Opeens ‘ziet’ iemand 
de verborgen krachten in zichzelf aan het werk en 
‘begrijpt’ men wat de symptomen ‘werkelijk beteke-
nen’. Pas als dat gebeurd is, kan er geheeld worden.
7. Genezing geschiedt door verwijdering van het 
kwaad. Alleen als het verborgen trauma is opgelost, 
kan er sprake zijn van genezing. Symptoombestrij-
ding is daarom veruit inferieur ten opzichte van 
diepgravend psychologisch detectivewerk, gericht 
op de ontmanteling van de negatieve krachten. 
Tijdelijke verbetering moet met een zekere scepsis 

de Dalai Lama tot het systeemdenken van Bateson. 
Hebben al deze wijzen bij elkaar een antwoord?

Het zoeken naar een antwoord begint voor Alon en 
Omer met de grote vraag hoe wij ons verhouden tot 
het leed in ons leven. Is dit het weldoordachte werk 
van de duivel of is het, net als onze ademhaling, 
onlosmakelijk verbonden met het leven? Hebben wij 
ons te verhouden tot de demon die ons belaagt of tot 
de tragiek van het lot? Het antwoord lijkt eenvou-
dig: wij, hoogopgeleide, goeddeels geseculariseerde 
westerlingen, hebben het middeleeuwse geloof in 
demonische bezettingen van de geest en hekserij 
mijlenver achter ons gelaten. Wij leven in de verhe-
ven traditie van Spinoza en Schopenhauer en accep-
teren het onvermijdelijke lot dat bij het leven hoort. 
O ja? 
Alon en Omer wagen dat te betwijfelen. Zij ontra-
felen het demonische denken en zien hardnekki-
ge sporen hiervan terug in de psychologie. Deze 
ontsporen vervolgens in gepopulariseerde opvattin-
gen die een breed publiek bereiken.

Het demonische denken
Het demonische denken is te typeren aan de hand 
van zeven assumpties.

1. Al het lijden is afkomstig van het kwaad. De 
psychologie verwerpt het kwaad als verklarend 
concept, maar omarmt de psychologische variant 
daarvan: het trauma. Het trauma veroorzaakt de 
pathologie, de destructieve neigingen en de nega-
tieve gevoelens. Bovendien werkt het trauma, net 
als het kwaad, in het verborgene. Ook wordt er een 
rechtstreekse relatie aangenomen tussen de uiter-
lijke symptomen en de aard van het trauma: hoe 
groter de problemen, des te omvangrijker het trau-
ma dat in iemand huist.
2. De veronderstelde vijand is een boosaardig 
en huichelachtig wezen. Er moet iemand verant-
woordelijk zijn voor het kwaad of het trauma, een 
heerszuchtige, verwaarlozende of agressieve ouder, 
bijvoorbeeld. Iemand met boosaardige bedoelingen 
en een huichelachtig, ongrijpbaar karakter. Iemand 
van totaal andere makelij. Iemand waarvoor je 
altijd op je hoede moet zijn. Iemand waartegen je 
beschermd moet worden.
3. Onze condition humaine is onschuld. Omdat de 
mens een onschuldig wezen is, is het de dure plicht 
om het verloren paradijs van louter goedheid te 
herstellen door het kwaad op te sporen en uit te 
bannen. Het streven naar zelfverwerkelijking is nog 

Hebben wij ons te verhouden tot 
de demon die ons belaagt of tot de tragiek 
van het lot?
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worden bezien, zolang er ook sprake is van terugval 
die ‘laat zien dat de onzichtbare krachten nog steeds 
aan het werk zijn’.

De assumpties van het demonische denken zijn 
geformuleerd in de taal van het middeleeuw-
se denken en als zodanig zijn ze vandaag de dag 
exotisch. In afgezwakte vorm klinken ze echter 
verrassend alledaags, niet alleen in reality tv, maar 
ook in gesprekken tussen professionals. Met de 
beste bedoelingen om te willen helpen, heeft ons 
professionele denken en handelen meer demonische 
trekjes dan we ons realiseren, getuige het volgende 
voorbeeld.

Alledaags demonisch denken
We zitten met z’n vijven bij elkaar bij de opdracht-
gever, een HR-manager van een accountantskantoor. 
We zijn allemaal individueel door hem benaderd voor 
de uitvoering van een management development 
traject. We hebben ieder onze eigen expertise en de 
deelnemende managers hebben voor een van ons 
kunnen kiezen. Het idee is dat zij zelf mede-eigenaar 
zijn van het leertraject en dat ze het, in overleg met 
ieder van ons, op maat kunnen vormgeven. So far, so 
good.
Maar het loopt niet zo lekker. We hebben allemaal 
onze groep een keer of drie gezien en we zijn niet 
echt tevreden. Lauwe nieuwsgierigheid en dichte 
casuïstiek (‘hier kun je toch niets aan doen!’) maken 
de bijeenkomsten tot moeizame sessies waar we zelf 
elke keer onvoldaan vandaan komen. Het gesprek 
hierover verloopt als volgt:
HR-manager: ‘Ik heb zelf ook navraag gedaan bij de 
deelnemers. Ze vertellen mij dat ze de bijeenkomsten 
op prijs stellen. Ze vinden de inhoud interessant en 
vinden het fijn om af en toe, los van de waan van de 
dag, met elkaar te kunnen sparren.’
Kees: ‘Maar dat gepraat is heel oppervlakkig. We 
komen niet tot de kern.’
Els: ‘Dat zie ik bij mij ook gebeuren. Heel af en toe 
weet ik iets te raken, maar dan doen ze het doosje 
snel weer dicht. Ik mag niet te dichtbij komen.’
Max: ‘Volgens mij is er hier sprake van een angst-
cultuur. Ik heb allemaal van die naïeve groen-paarse 
types in mijn groepje, aardige mensen. Hun baas is 
puur oranje-rood en daar hebben ze geen weerwoord 
op.¹ In het verleden schijnen er mensen ontslagen te 
zijn, omdat ze te kritisch 

waren. Dat heeft echt diepe sporen nagelaten, want 
het waren fijne en gewaardeerde collega’s. Ze hebben 
geleerd dat je hier beter kunt duiken dan dat je open 
en eerlijk bent.’
Kees: ‘Dat herken ik helemaal! Daarom nemen ze ook 
helemaal geen verantwoordelijkheid voor hun eigen 
leren, het is allemaal zo angstig en passief.’
Els: ‘Dat zie ik ook, ze zitten echt op slot.’
Marijke: ‘Ik heb eerlijk gezegd niets gemerkt van 
een angstcultuur. Daar hebben ze niks over gezegd. 
Ik hoor vooral dat ze het heel druk hebben en dat 
ze deze momenten gebruiken om een beetje uit te 
rusten en op te laden. Bovendien is deze manier van 
leren onbekend voor hen. Ze zijn nog wat zoeken-
de naar de manier waarop ze hier zelf invulling aan 
kunnen geven.’
Max: ‘Jij werkt vooral op cognitief niveau met ze en 
dan zie je niet wat er onder de oppervlakte schuilt. 
Natuurlijk gaan ze je niet openlijk vertellen dat ze in 
een angstcultuur leven! ik denk dat Els, Kees en ik 
meer emotioneel en intuïtief met ze willen werken. 
En dan voel je hoe snel je op weerstand stuit.’
Kees: ‘Ik ga de volgende keer een organisatieopstel-
ling met ze doen.² Ik ben heel benieuwd welke infor-
matie er dan bovenkomt. Mijn ervaring is dat dat 
meestal heel veel inzicht geeft. Wellicht kan dat een 
doorbraak zijn in het leerproces.’
Els: ‘Ik help het je hopen, maar zolang die baas er zit, 
blijft het natuurlijk dweilen met de kraan open.’

Het tragische denken
Je kunt demonisch denken over de moeilijkheden en 
het leed in ons leven, maar je kunt je er, aldus Alon 
en Omer, ook vanuit een tragische visie toe verhou-
den. Dit tragische denken geeft een heel andere 
inkleuring aan het ongeluk dat ons treft:

1. Lijden hoort bij het leven. Er bestaat niet 
iemand die totaal verantwoordelijk gehouden kan 
worden voor ons lijden en er bestaat niet iets dat het 
leed totaal uit kan bannen. Het lot dat ons treft is 
niet persoonlijk en doelgericht, maar een vorm van 
bad luck. Het is onze opgave om ons te verzoenen 
met deze onvermijdelijkheid en om tegelijkertijd vol 
in het leven te staan. Het is aan ons om een zeke-
re tragische wijsheid te ontwikkelen waarmee wij 
het leed aanvaarden zonder dat het leven zijn glans 
verliest.
2. Slechte daden komen vaak voort uit positieve 
motieven. Goede bedoelingen en positieve kwali-
teiten kunnen verkeerd uitpakken. Uit overmoed, 
pech, verkeerde inschattingen, veranderde omstan-
digheden of wat dan ook. In plaats van te zoeken 
naar verborgen duistere krachten, richt je de blik op 
goede bedoelingen en kwaliteiten van de ander. Die 
zijn er altijd.
3. De ander is gelijk aan mijzelf. Het demonische 
denken is een vorm van of-ofdenken: je bent óf 

De assumpties van het demonische 
denken zijn geformuleerd in de taal van 
het middeleeuwse denken en als zodanig 
zijn ze vandaag de dag exotisch
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goed óf slecht. De vijandige ander is daarmee totaal 
anders dan het goede zelf. Zelfs als die ander goed  
– en dus gelijk aan mijzelf – lijkt, dan nóg is dat 
slechts schijn. Achter ogenschijnlijk positieve daden 
schuilen negatieve intenties, emoties en drijfve-
ren, die echter zijn dan de zichtbare daden. Voor 
het tragische denken daarentegen zijn gedachten, 
gevoelens en daden allemaal even echt. Dat we 
ze hebben, in al hun schakeringen van positief tot 
negatief, is wat ons menselijk maakt.
4. Er bestaat geen externe, beter wetende blik op 
iemands eigen ervaringen. Een externe toeschou-
wer kan een bredere context overzien, meer erva-
ring hebben of een ander perspectief op het vraag-
stuk hebben, maar het is binnen het paradigma van 
het tragische denken onmogelijk om een bevoor-
rechte blik te hebben op iemands binnenwereld. 
Beter weten wat de ander denkt, voelt of wil is op 
zijn best empathische hoogmoed.
5. Radicale oplossingen verergeren vaak het 
lijden. Alles-of-nietsoplossingen hebben veelal 
desastreuze gevolgen. Toch is dit vaak de lijn van 
denken: het probleem is immens, dus volstaat alleen 
een drastische aanpak. Dit ‘met-wortel-en-takprin-
cipe’ staat haaks op het denken in kleine, beteke-
nisvolle stappen. Kleine verbeteringen hebben het 
moeilijk in het demonische denken: ze verdienen 
een flinke dosis scepsis, omdat ze ‘de kern van het 
probleem’ ongemoeid laten.
6. De alomtegenwoordigheid van het lijden 
vraagt om een houding van compassie, troost 
en acceptatie. In ons Westerse, probleemoplossen-
de en op controle georiënteerde denken, is er niet 
veel ruimte voor dit verzachtende trio. Hooguit als 
‘next best’, als we onze nederlagen en beperkingen 
niet langer kunnen ontkennen. Ze hebben weinig 
aanzien op de lijst van professionele vaardigheden 
en dragen niet bij aan het beeld van de heroïsche 
hulpvrager die tot het gaatje gaat om zich te bevrij-
den van zijn probleem.

De anti-demonische dialoog
Wie een derde-partijrol vervult voor partijen die 
elkaar over en weer demoniseren heeft het niet 
gemakkelijk. De moeilijkheden die worden opgewor-
pen betreffen:
" de omschrijving van het probleem: ‘ik ben er ziek 
van geworden’, ‘ik ben helemaal uit mijn kracht 
geraakt, alles wat ik ooit goed kon, lukt nu niet 
meer’;
" de omschrijving van de ander en van zichzelf: 
‘mijn leidinggevende is een narcist, terwijl ik juist 
heel sociaalvoelend ben’;
" de interpretatie van acties: ‘hij vernedert mij waar 
anderen bij zijn, zodat hij zelf kan scoren’;
" de definiëring van doelen: ‘hij moet echt weg hier, 
dit kan zo niet langer’;
" de evaluatie van vooruitgang: ‘dit is slechts een 

cosmetische verbetering, binnen de kortste keren 
vallen we terug naar hoe het was of wordt het nog 
erger’.

Wat kunnen we doen? De demonische mindset bij 
partijen vervangen door de tragische mindset? Alon 
en Omer typeren deze ambitie als illusoir en demo-
nisch: ‘uprooting beliefs is a demonic and not a tragic 
goal’ (p. 45). Hooguit kunnen we proberen een beet-
je speling te creëren in de hermetische geslotenheid 
van de demonische mindset. 
Horen we hier en daar een nuancering? Zien we een 
glimp van compassie met de ander? Neemt de achter-

docht iets af en wordt het doel enigszins getemperd? 
En is er ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, hoe 
klein ook? Het therapeutisch repertoire dat Alon en 
Omer inzetten voor dit bescheiden doel is voor een 
groot deel ook bruikbaar voor conflicthantering in 
de niet-therapeutische context.

Van splitsen naar assembleren
Demonisch denken is of-oflogica: iets deugt of deugt 
niet. Het gebruik van assemblagetaal is een poging 
om het schijnbaar onverenigbare toch te verenigen, 
in de hoop dat nieuwe woorden ruimte maken voor 
het verkennen van nieuwe wegen. Als medewer-
kers bijvoorbeeld zeggen dat de zorgzaamheid van 
hun leidinggevenden voor hun werkdruk vermom-
de controle is, kan de splitsing ‘zorgzaamheid = 
goed, controle = fout’ geassembleerd worden tot 
het nieuwe concept ‘zorgzame controle’. Door twee 
antagonistische betekenissen op deze manier met 
elkaar te verbinden hef je de splitsing op tussen ‘het 
openlijke’ en ‘het verborgene’ en voeg je een nieu-
we betekenis toe aan controle; het wordt een vorm 
van presentie die zowel zorgzaamheid als legitieme 
sturing omvat (Bom en Wiebenga, 2017).

Van karakter naar context
Onwelgevallig gedrag van de ander is in het demo-
nische denken een onontkoombaar gevolg van 
diens slechte bedoeling of karaktertrek, zoals in de 
volgende redenering:
‘Ik heb totaal geen vertrouwen meer in haar. Ze is 
alleen maar bezig met haar eigen carrière en onder-
mijnt mij voortdurend! Ze komt bijvoorbeeld altijd 
te laat op de vergaderingen die ik voorzit. Ze doet 
er alles aan om mij te laten voelen dat ze mij niet 
respecteert.’

Horen we hier en daar een nuancering? 
Zien we een glimp van compassie 
met de ander? 
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Vragen naar de context en de uitzondering kunnen 
helpen om het beeld over de ander te nuanceren.
Bijvoorbeeld: ‘Laat ze ook bij andere gelegenhe-
den zien dat ze je niet respecteert of alleen bij deze 
vergaderingen? Als ze wel aanwezig is, wanneer toont 
ze dan iets dat voor jou een beetje op respect lijkt? 
Is het denkbaar dat er ook andere redenen zouden 
kunnen zijn dat zij te laat komt?’

Van metaforen mét naar metaforen zonder 
demonische lading
Demonisch denken is rijk aan metaforen over list 
en bedrog, boosaardige drijfveren en onzichtbare 
invloeden van buitenaf. Anti-demonische beelden 
bieden een alternatief, zoals bijvoorbeeld de sneeuw-
balmetafoor, die verbeeldt dat wat klein begint, zich 
kan ontrollen tot een enorme bal van problemen. Of 
de metafoor van de tweecomponentenlijm als beeld 
voor twee problemen die afzonderlijk nog te hante-
ren zijn, maar die in een ongelukkige combinatie 
met elkaar bijzonder taaie kit worden. Ook de recht-
bankmetafoor is bruikbaar in dit kader. Rechters 
moeten immers in hun oordeel altijd de omstandig-
heden meewegen waaronder het delict plaatsvond. 
Dergelijke metaforen temperen het streven naar 
alles-of-nietsdoelen, transformeren de doelgericht-
heid van het kwaad in pech en nuanceren het idee 
van het-kwaad-in-de-ander. 

Van urgentie naar vertragen
Demonisch denken is verhit denken: aarzeling 
of bedenktijd doet de zaak geen goed, het is nu of 
nooit! Dit genereert extra druk. Om deze ‘demo-
nische ijver’, zoals Alon en Omer het noemen, te 
weerstaan, introduceren zij het rijpingsprincipe, 
waarbij oplossingen de tijd krijgen om zich lang-
zaam te ontwikkelen. Het ‘wetenschappelijk expe-
riment’ is een voorbeeld van een interventie die de 
tijdsdruk tempert. Bovendien helpt deze interven-
tie om alternatieve hypotheses te ontwikkelen over 
‘de oorzaak van het kwaad’ en om te experimente-
ren met ander gedrag. Neem de situatie waarbij het 
management ervan overtuigd is dat ‘een bepaalde 
groep medewerkers die hier al heel lang zit opzet-
telijk de noodzakelijke verandering in de werkwijze 
frustreert om eigen belangen veilig te stellen’. Harde 
gesprekken, dreigen met sancties en aantekeningen 

in de personeelsdossiers maken de zaak eerder erger 
dan beter. In zo’n geval kan bij wijze van ‘weten-
schappelijk experiment’ de alternatieve hypothese 
worden getoetst dat het geen onwil maar huiver is. 
Bijvoorbeeld door het aanbod te doen om enkele 
gezamenlijke leer-werkateliers in te richten, waar-
in bestaande ervaring wordt gekoppeld aan nieuwe 
kennis. Het onderzoek richt zich vervolgens op de 
vraag in welke mate er op dit aanbod anders wordt 
gereageerd dan op eerdere interventies. 

Van alles of niets naar het leren zien van 
vooruitgang
Als het leed overweldigt, is het moeilijk om klei-
ne verbeteringen te kunnen opmerken. Dit is een 
fundamenteel probleem voor elke helper, ongeacht 
of iemand therapeut, coach, mediator of verander-
kundig adviseur is. De oplossingsgerichte benade-
ring (De Shazer 1991, Bannink 2009) heeft voor dit 
probleem bruikbaar repertoire ontwikkeld. Bijvoor-
beeld door mensen zelf te laten definiëren wat 
geringe stappen voorwaarts zouden kunnen zijn, of 
door hen te vragen opmerkzaam te worden op kleine 
veranderingen. Dergelijke opdrachten bevatten de 
impliciete boodschap dat ook kleine veranderingen 
betekenisvol kunnen zijn.

De verschillende interventies laten zich goed combi-
neren. Denk aan het voorbeeld waarbij zorgzaam-
heid en controle met elkaar op gespannen voet 
staan en de spanningen hierover tot demonisch 
denken over en weer leiden. Een eerste interventie 
is het verkennen van de mogelijkheid van ‘zorg-
zame controle’. Als dat een werkzaam concept lijkt, 
kan het dienen als input voor de oplossingsgerich-
te schaaltechniek: ‘Hoe ziet op een schaal van 1 tot 
10 de 10 eruit als het om zorgzame controle gaat, 
waar staan jullie nu en hoe ziet een punt verder op 
de schaal er uit?’ Vervolgens kun je een experiment 
introduceren om te testen of je van A naar B kunt 
bewegen en kun je verkennen wat de eerste kleine 
signalen zijn waaraan je vooruitgang kunt afmeten. 

Waarde van Alon en Omer voor de 
mediator
De verleiding is groot om het tragische denken 
superieur te verklaren aan het demonische denken: 
demonisch denken is wantrouwend, absoluut en 
escalerend, tragisch denken is zachtaardig, contex-
tueel en de-escalerend. Maar dan demoniseren we 
diegenen die demonisch denken en daar schieten 
we niet veel mee op. Tegelijkertijd kunnen we er 
niet omheen dat we als externe helpers in conflicten 
behoorlijk wat te stellen hebben met de demonische 
mindset van partijen. Bovendien kunnen we er ook 
zelf door bevangen raken: ‘Ze zeggen wel dat ze mee 
willen werken aan een oplossing, maar dat voel ik 
helemaal niet zo!’

De analyse van het demonische denken 
biedt een behulpzaam conceptueel 
raamwerk voor je mentale veerkracht
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Noten
1. Hier wordt verwezen naar Management Drives, een veelgebruikte 
vragenlijst om drijfveren van mensen te duiden. Er worden zes kleuren 
onderscheiden: geel staat voor analyseren, blauw voor duidelijkheid 
creëren, groen voor de menselijke maat, rood voor durf, tempo en kracht, 
oranje voor vooruitgang en prestaties en paars voor dienstbaarheid, 
verbinding en veiligheid.
2. Een organisatieopstelling is een methode om ‘verborgen’ proces-
sen in organisatiesystemen zichtbaar te maken. De vraaginbrenger 
positioneert naar eigen inzicht representanten – die niet bekend zijn 
met het vraagstuk – in de ruimte. Vervolgens vertellen deze represen-
tanten wat zij ervaren op de plek waar zij staan. Deze ervaringen worden 
geïnter preteerd als onthullingen over de werkelijkheid waarin de vraag-
inbrenger zich bevindt (Van der Valk e.a. 2007).

Laten we mild blijven, het demonische denken is 
alomtegenwoordig in onze leefwereld, in de poli-
tiek en in de media, op het werk en thuis. Het is zó 
gewoon, dat we het lang niet altijd opmerken. En dus 
kunnen we ons er ook zomaar door laten meeslepen. 
We worden niet van het ene op het andere moment 
overvallen door een demonische mindset, noch 
kiezen we ervoor als ware het een partijprogramma. 
Wat begint met ongenoegen, onzekerheid, tegenslag 
of frustratie, voedt twijfel en achterdocht over de 
vermeende veroorzaker en kan vervolgens uitgroei-
en tot gestold wantrouwen en de zekerheid dat de 
ander niet deugt. 

De psychologie van het demonisch denken verklaart 
waarom oplossingen voor het systeem als geheel 
vaak onacceptabel zijn. Ook maakt het inzichte-
lijk waarom onderhandelen als interventiestrategie 
veelal niet werkt als het conflict te zeer geësca-
leerd is. Onderhandelen is gebaseerd op de strategie 
van geven en nemen en elkaar ergens halverwege 
ontmoeten. En precies dat gaat niet meer in een 
gedemoniseerd conflict: als het kwaad niet geheel 
verwijderd is, is elke deeloplossing een vorm van 
handjeklap met het kwaad. Investeren in halfslach-
tige compromisoplossingen is nog erger dan niets 
doen. De illusie van een begin van een oplossing 
maakt je minder alert, waardoor je je verdediging 
laat zakken en je kwetsbaar wordt. Daarom moeten 
ook de nuancezoekers in het conflict op afstand 
worden gehouden. Zij kiezen, bedoeld of onbedoeld, 
de kant van het kwaad door de boel te willen sussen. 

De analyse van het demonische denken biedt een 
behulpzaam conceptueel raamwerk voor je menta-
le veerkracht en helpt je om je meervoudige partij-
digheid (Choy 2005) zo veel mogelijk overeind te 
houden. Het helpt je om niet verstrikt te raken in 
je eigen demonische gedachtespinsels wanneer 

een partij contact uit de weg gaat (‘je voorstel voor 
gezamenlijk overleg is onacceptabel; het is hier niet 
veilig, dat hebben we je toch gezegd?’), je onder 
druk zet (‘het is onverantwoord om te wachten tot 
volgende week, wij moeten je nu direct spreken over 
wat er nu weer is voorgevallen!’), je bestookt met 
demonische onthullingen (‘die ander vindt zijn werk 
niet interessant genoeg en daarom pookt hij dit 
conflict op; hij beleeft plezier aan deze spanning en 
sensatie’), of je verleidt tot stevigheid en grote geba-
ren (‘met dit soort cosmetische ingrepen komen we 
geen steek verder!’).

Met Alon en Omer in het achterhoofd kun je, in 
plaats van je geïrriteerd of machteloos te voelen, 
kalm blijven en denken: ‘Oké, dit is bekend terrein; 
het demoniseren – ook van mij als helper – is in volle 
gang en ik moet nu vooral opletten dat ik de demo-
nische denker niet ga demoniseren, want dan komen 
we met z’n allen in een zichzelf versterkend patroon 
terecht’. Daarbij helpt het als we onze illusie van 
controle kunnen opgeven en onze ambities in lijn 
houden met wat we kunnen inzetten aan repertoire. 
De handvatten die Alon en Omer hiervoor aanrei-
ken zijn niet nieuw of spectaculair. De meeste zullen 
bekend voorkomen vanuit de systemische, narratie-
ve of oplossingsgerichte mediationbenaderingen. 
Maar geplaatst in het frame van de psychologie van 
het demonisch denken winnen ze aan betekenis, 
kracht en precisie. 

En tot slot helpt het werk van Alon en Omer om 
scherp te blijven op alledaags demonisch denken. 
Want in hoeveel van onze gesprekken horen we niet 
de weerklank van ons denken in termen van oorzaak 
en schuld, van ons idee dat wat diep verborgen zit 
betekenisvoller is dan wat zichtbaar is en van ons 
geloof dat er voor vrijwel alles een oplossing moet 
komen?  !
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