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PRAKTIJK

Wanneer hulpverleners 
geconfronteerd worden met zwarte 
magie en alternatieve genezing

Als Marokkaans - Islamitische thuisbegeleider werk ik met 
gezinnen uit verschillende culturen met verschillende waarden 
en normen. Het thema zwarte magie komt geregeld aan bod in 
de gezinnen waar ik kom. Het gaat er vooral om dit thema niet 
uit de weg te gaan of af te doen als onzinnig.

De term ‘zwarte magie’ is ontstaan uit het woord necroman-
tia van het Griekse necromancie, letterlijk betekent dit doods-
wichelarij. Personen die magie bedrijven worden gewoonlijk 
magiërs, heksen of tovenaars genoemd. Zwarte magie zien we 
terug in alle culturen, religies en lagen van de bevolking. Zwarte 
magie wordt vermeld in religieuze boeken waardoor het geloof 
daarin versterkt wordt. Als Marokkaans - Islamitische hulp-
verlener zal ik mijn ervaringen rond zwarte magie (Sihr) uiteen 
zetten. 

Als hulpverlener is het van belang specifieke kennis over 
zwarte magie te verwerven wanneer je met deze cliënten 
geconfronteerd wordt. Je kan hiervoor terecht bij de stede-
lijke moskee waar een Imam je hierin kan ondersteunen. Als 
Marokkaanse hulpverlener heb ik de ervaring terecht te kunnen 
bij  Islamitische therapeuten die meestal in verbinding staan met 
verschillende Imams en moskeeën. 

Moslims geloven in het bestaan van de wereld van de Djinns 
(geesten). Als hulpverlener met en Islamitische achtergrond 
deel ik het geloof in de wereld van de Djinns. Zij worden Djinn 
(Arabisch) genoemd omdat zij zich verborgen houden voor het 
menselijke oog. Volgens de Koran heeft God de geestenwereld 
voor de mensheid geschapen. Ze zouden tussen de mensen leven 
in een andere dimensie. Ze kunnen door de mensheid niet 
waargenomen worden terwijl deze Djinns de mensen wel 
kunnen zien. Djinns zouden voornamelijk vertoeven op 
onreine plaatsen, bij rivieren, modderpoelen, ruïnes, begraaf-
plaatsen, enz. Er wordt verondersteld dat er goede en slechte 
Djinns zijn. Je hebt Djinns die alleen opereren en je hebt er die in 
groep werken onder leiding van een tovenaar. Imams zeggen dat 
je bezeten kan zijn door één Djinn of door een heel dorp Djinns. 
Wanneer een moslimcliënt bezeten zou zijn kan deze terecht bij 
een Imam voor een geestuitdrijving. Door middel van verzen 
uit de Koran zou de Djinn verdreven kunnen worden. Moslims 
geloven dat je een tovenaar kan consulteren om iemand zijn 
leven te controleren. Zo kan die tovenaar er bijvoorbeeld 
voor zorgen dat man en vrouw tot een echtscheiding worden 
gedreven of een man die plotseling impotent wordt. 

Het is algemeen geweten dat het verboden is in de Islam om 
zich in te laten met zwarte magie om je medemens schade te 
berokkenen. Er bestaat ook zoiets als witte magie. Deze mag 

wel uitgeoefend worden. Moslims maken hier gebruik van 
om zich beter te voelen. Je kan hiervoor terecht bij een Imam 
wanneer je psychische klachten hebt.

Marokkaanse gezinnen die geconfronteerd worden met veel 
tegenslagen in hun leven zullen geneigd zijn dit te linken 
aan zwarte magie. Ze geloven snel dat mensen in hun sociale 
context hen allerlei zaken misgunnen en dat zij door zwarte 
magie tegengewerkt wordt. De Marokkaanse gemeenschap 
hecht veel waarde aan sociaal aanzien en eer. Dit zorgt ervoor 
dat ze elkaar willen overtreffen. Dit uit zich vooral in materieel 
welzijn en steun aan familieleden in land van herkomst.
Wanneer een hulpverlener geconfronteerd wordt met verhalen 
van gezinsleden die gaan over zwarte magie is het van belang 
dat je met deze informatie zorgvuldig omgaat. Wat zich op dat 
moment afspeelt in het leven van de betrokkenen heeft meestal 
een grote impact op hun relaties, zowel binnen het gezin als 
naar de buitenwereld toe. Ze voelen zich op dat moment slacht-
offer van een hogere macht waar ze denken zelf geen invloed op 
te hebben. Deze mensen bevinden zich in hun werkelijkheid en 
daarom is het belangrijk dat de hulpverlener hier respectvol mee 
omgaat. Als voorbeeld zal ik hieronder het verhaal brengen van 
een traditioneel Marokkaans gezin.
Ik kreeg als thuisbegeleider in de bijzondere jeugdzorg de 
opdracht een alleenstaande Marokkaanse vrouw met negen 
kinderen te ondersteunen op verschillende domeinen. De moeder 
vertelde mij dat haar ex-man zwarte magie tegen haar gebruikte 
om het hoederecht over de kinderen te krijgen. Moeder gelooft 
dat vader een alternatieve genezer bezoekt waardoor vader een 
bepaalde macht heeft over het gezin. Moeder zegt dat ze hier 
lichamelijk last van heeft en dit uit zich in extreme 
vermoeidheid, zware hoofdpijnen, niet op haar benen kunnen 
staan, nergens zin in hebben, enz. Ook zegt ze dit te merken 
aan de hand van een vorm van blokkering om in het leven 
vooruitgang te boeken. Ze zegt ook dat ze haat voelt in relatie tot 
haar sociale context. Ze vertelde dat dit als gevolg heeft dat ze 
mij als hulpverlener niet kan toelaten in haar leefwereld. Moeder 
kan haar eigen aandeel niet zien in wat er gaande is ten opzichte 

Moslims geloven dat je een tovenaar 
kan consulteren om iemand zijn 
leven te controleren.

van de kinderen, met alle gevolgen van dien. Moeder zegt ook 
dat ze het gevoel heeft dat ze achtervolgd wordt. Ze geeft aan 
dat haar ex-man mensen inzet om haar te controleren. Dit wil 
zeggen dat ze continu op haar hoede is wanneer ze buiten komt. 
Moeder voelt zich niet gehoord en begrepen door de consulent 
en de jeugdrechter wat maakte dat ze zich meer en meer begint 
te isoleren. 
 
Het is van belang om in de eerste plaats te luisteren naar de 
feiten en de beleving van de gezinsleden. Het vinden van een 
gemeenschappelijke taal kan ervoor zorgen dat je sneller een 
ingangspoort vindt om een werkrelatie op te bouwen. De 
volgende domeinen zijn belangrijk om te exploreren: Welke 
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omgangsvormen zijn hier van toepassing? Hoe zijn de posities 
verdeeld? Wie neemt welke plek in? Wat kan men vertellen 
over zijn migratiegeschiedenis? Hoe was de gezondheid van de 
mensen in het land van herkomst? Wat/wie heeft men moeten 
achterlaten? Welke verliezen heeft men geleden? Welke impact 
heeft de zwarte magie op de gezinsleden en het dagelijks 
functioneren? Wat hebben de gezinsleden zelf al gedaan om 
hun probleem (zwarte magie) op te lossen? 
De taak van de hulpverlener bestaat er in om de verkregen 
informatie om te zetten in zichtbare verbindingen zodat de cliënt 
hiermee aan de slag kan. Bijvoorbeeld: de energie die ze steekt 
in het continu op haar hoede zijn kan mogelijk de oorzaak zijn 
van haar vermoeidheid. Als de cliënt dit kan zien bestaat de 
mogelijkheid dat ze zelf oplossingen gaat aanbieden. Ik heb het 
hier concreet over oorzaken en de gevolgen daarvan zichtbaar 
maken en zo inzichten geven waar de cliënt mee verder kan.

Hoe kan je als hulpverlener onderscheid maken tussen zwarte 
magie of een geestelijke aandoening (psychose, schizofrenie, 
enz.)? Je kan nagaan of er plotselinge veranderingen plaats 
hebben gevonden in het leven van de cliënt. Welk leven leidde 
deze persoon voor de veranderingen? Zijn deze veranderingen 
in contact te brengen met eerdere gebeurtenissen? Hoe voelen 
deze veranderingen aan voor de cliënt? Welke invloed hebben 
deze veranderingen op zijn leven op dat moment? Is er al in het 
verleden een diagnose gesteld? Zijn er medische klachten?

Als contextueel gezinsbegeleider is het van belang de cliënt te 
laten inzien dat ze hun eigen problematiek (Sihr) gescheiden 
moeten houden van de problemen die betrekking hebben op de 
kinderen. Zo kan de hulpverlener zich enerzijds focussen op 
de kindproblematiek en anderzijds het medische stuk van de 
ouder. Voorbeeld: wanneer moeder in conflict is met vader 
dient men de kinderen hier niet mee te overladen. Het is 
van belang moeder te doen inzien, dat het steeds overladen 
van de kinderen gevolgen heeft voor hun school, psychisch 
welbevinden, etc. De kinderen zijn het gedrag van hun moeder 
zo gewoon en uit loyaliteit gaan ze mee in haar verhaal. 

Dit maakt dat het moeilijk werken is met de kinderen alleen 
door deze loyaliteiten. Daarom is het belangrijk dat moeder haar 
stuk loskoppelt van de thema’s die betrekking hebben op de 
kinderen. Ook is het belangrijk dat de kinderen hun stuk kunnen 
loskoppelen van de conflicten tussen de ouders. Wanneer ik 
dit als hulpverlener voor elkaar krijg dan kunnen we aan 
de vooropgestelde doelen beginnen werken.

Hakim Amajoud
Fadoua El Allouchi

Contextbegeleiders De Touter VZW

METHODIEK

DE ONTMOETING IN DE HULPvERLENING: 
ZICHZELf IN DE RELATIE INBRENGEN

Dit artikel heeft een plaats in de rubriek ‘Methodiek’ gekregen. 
Enerzijds kan het gelezen worden als een methodiek die helpt 
wanneer een begeleiding vast is gelopen of heel moeilijk 
verloopt. Ze helpt uit de vicieuze cirkel van overdracht en 
tegenoverdracht te komen of te blijven en kan opnieuw beweging 
in de begeleiding tot stand brengen. Anderzijds hoort dit 
artikel evenzeer thuis onder de rubriek ‘Concept’ omdat het om 
veel meer dan een methodiek gaat. Het gaat tevens om een 
inhoudelijke visie op wat hulpverlening fundamenteel is, nl. het 
aangaan van een relatie met de hulpvrager en proberen tot 
verbinding te komen. In deze bijdrage gaat het om een heel 
specifieke manier van de relatie aan te gaan.

Door het onrecht dat een gezin  door anderen zoals bv. bedrog, 
kleinering, enz. of door andere systemen zoals bv. uitbuiting 
in een fabriek, geen recht op financiële tegemoetkoming door 
een manke reglementering, enz. wordt aangedaan of door het 
onrecht dat een gezin overkomt zoals bv. een ongeval, brand, 
faling van een bedrijf, enz. kan het vertrouwen in anderen of 
in het leven op zodanige wijze geschonden worden dat het 
gezin hulp nodig heeft om in het leven verder te kunnen. Door 
het aangedaan onrecht en de geschonden betrouwbaarheid is de 
verbinding met zichzelf, met de anderen of de samenleving te 
beperkt geworden of zelfs helemaal verdwenen. De hulpverlener 
is dan bij wijze van spreken de eerste persoon bij wie opnieuw 
betrouwbaarheid ervaren kan worden en met wie opnieuw 
verbinding tot stand gebracht kan worden. 
Hulpverlening betekent dan vanuit dit opzicht proberen met 
het gezinssysteem tot ontmoeting, tot verbinding te komen en 
dit door enerzijds met het gezin te zoeken naar resterend 
vertrouwen en naar hulpbronnen, anderzijds door zichzelf als 
hulpverlener op een betrouwbare wijze in de hulpverlenings-
relatie in te zetten. Indien dit lukt, werkt dit helend. Deze 
ervaring kan het gezin integreren binnen het gezin zelf en in 
de interacties met andere systemen. In dat opzicht gaat hulp-
verlening niet enkel over ‘hier en nu’ tussen de hulpverlener en 
het gezin, maar ook over ‘ginds en straks’. 

De ontmoeting, verbinding tussen hulpverlener en gezin tot 
stand brengen, doen we binnen de opleiding ‘Gezinsbegeleiding 
en Gezinsgericht werken’ op een heel specifieke manier, nl. 
door zichzelf als hulpverlener in de relatie in te brengen. Het 
belangrijkste instrument dat de hulpverlener ter beschikking 
heeft en waarmee hij werkt, is zijn eigen persoon. Het is deze 
eigen persoon die hij inzet waardoor de relatie met het gezin
een helend effect kan hebben. Onder ‘zichzelf in de relatie 
inbrengen’ verstaan we het volgende. Het gaat er om dat wat 
zich hier en nu, wat zich tussen de hulpverlener en het gezin zich 
voordoet, zich afspeelt, proberen vast te pakken en in de relatie 
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