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In zijn eerste baan bij de GGZ Noord Limburg 

werd zijn interesse voor groeps- en sys-

teemtherapie gewekt. Bij de RIAGG in Haarlem 

rondde hij de opleiding tot groepspsychothera-

peut af. Eind jaren tachtig kwam hij in contact 

met de forensische psychiatrie door het be-

handelen van mannelijke incestslachtoffers, 

waarmee ook daders in beeld kwamen. 

Intussen rondde hij ook zijn opleiding tot sys-

teemtherapeut af. Door de toenemende be-

langstelling voor de forensische psychiatrie 

ging hij werken in Groot Batelaar te Lunteren, 

een open klinische setting voor jongvolwassen 

delictplegers, eerst als groepspsychothera-

peut, en na enkele jaren als hoofd behandeling 

en behandeldirecteur. Het klinisch milieu als 

therapeutische kracht paste goed bij zijn 

groepsdynamische en systemische manier van 

denken. De opleiding tot klinisch psychothera-

peut bij Clemens Janzing en Anton Berkouwer 

sloot daar naadloos bij aan. In de Vereniging 

voor Klinische Psychotherapie vervulde hij 

diverse bestuurlijke functies. Samen met 

Clemens Janzing en Frank Kruisdijk voerde  

hij de redactie over het tweedelige Handboek 
Milieutherapie (2000/2003).  

Ik ontmoette Anne in 2003 toen ik toetrad tot 

de opleidingscommissie van de VKP. Al eerder 

had ik in mijn opleidingsroute tot klinisch 

psychotherapeut van hem gehoord. Ik leerde 

hem kennen als een zeer vriendelijke en  

bescheiden persoon. Maar ook was ik onder 

de indruk van hoe overtuigd hij was van de 

(groeps)psychotherapeutische behandelmo-

gelijkheden bij een als onmogelijk bekend 

staande doelgroep: ‘de psychopaten’. 

Overigens was hij fel tegenstander van het te 

pas en te onpas gebruiken van deze betiteling. 

In februari 2008 zou ik tijdens de opleiders-

middag van de NVGP een korte lezing geven 

over klinische psychotherapie als een moge-

lijk specialisme van de NVGP. Omdat ik ver-

hinderd was bood Anne aan namens mij  

het verhaal te houden: een mooie vorm van 

Anne van den Berg

Op 26 september overleed Anne van 

den Berg, lid sinds 1982, en supervisor 

van onze vereniging. Anne heeft met 

name zijn sporen verdiend in de 

(groeps-, systeem- en klinisch-)  

psychotherapeutische behandeling  

van een niet erg populaire doelgroep, 

de forensische patiënten. 

I n  m e m o r i a m 
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collegialiteit, die hem denk ik wel typeerde. 

Enkele jaren later heeft de VKP een plaats 

gekregen onder de paraplu van de NVGP. 

Als laatste vaste baan werkte hij in FPC de 

Rooyse Wissel, een instelling voor TBS-

gestelden. In die jaren kwamen de voor hem 

therapeutisch aansprekende denkrichtingen 

bij elkaar in de Mentalisation Based Treatment. 

Hij heeft diverse publicaties op zijn naam staan 

en in 2011 verscheen zijn boek Gehechtheid en 
antisociale relatievorming, over de bijdrage van 

de gehechtheidstheorie aan de psychothera-

peutische behandeling van de antisociale per-

soonlijkheidsstoornis en psychopathie. En dat 

in een tijd waarin het in dat werkveld bijna 

alleen nog maar over gedragsregulatie en 

risicotaxatie ging en nog steeds gaat. Dat 

getuigde van durf en doorzettingsvermogen. 

Anne stond hierin niet helemaal alleen;  

immers ook Antony Bateman in Engeland 

heeft de uitdaging opgepakt om MBT toe te 

passen bij de behandeling van ASP. 

Overigens was bij weinigen bekend dat Anne 

ook een meer dan gemiddelde pianist was, die 

niet terugdeinsde voor als zeer moeilijk be-

kend staande werken zoals van Rachmaninov.

Na zijn vroeg-pensionering werkte Anne free- 

lance bij diverse instellingen als supervisor  

en als coach. Vrij plots is zijn leven geëindigd; 

hij werd 70 jaar. 

Naast warme herinneringen aan hem, laat hij 

de wereld van de psychotherapie en het foren-

sische veld twee mooie, belangwekkende 

boeken en diverse artikelen na. 

Rob Koks
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