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de redaktie stelt zich voor
Chris Desteunder
is als psychiater-psychotherapeute vrij gevestigd te Mortsel.
Zij is secretaris van het Vlaams Instituut voor T.A.
Mia Famaey
is als klinisch psychologe en psychotherapeute verbonden aan de volwassenen afdeling van
het psychotherapeutisch centrum "De Viersprong" te Halsteren.
Wim Geudens
is leraar aan de Pedagogische Akademie voor leerkrachten Middelbaar Onderwijs (De Stedelijke Middelbare Normaalschool) te Antwerpen.
Joop van Gorp
is stafdocent psychologie aan een opleiding voor maatschappelijk werkers te Tilburg en
trainer sociale vaardigheden. Hij werkt parttime als relatietherapeut.
Ger Heester
is vrij gevestigd als trainer in sociale vaardigheden en organisatie-ontwikkeling. Hij werkt
voornamelijk in het bedrijfsleven en de gezondheidszorg. Hij is penningmeester van de
Nederlandse Vereniging voor T.A.
Redgy Termote
is psychiater-psychotherapeut, werkzaam als kliniekhoofd van de vrouwenafdeling van de
psychiatrische kliniek van het Akademisch Ziekenhuis te Gent.

redaktionèel :
werken met
transactionele analyse
Redgy Termote
In een advertentie in het weekblad Time lezen wij hoe in Nederland KLM stewardessen
getraind worden in intermenselijke relaties door middel van T.A.-technieken. En in België
worden ingenieurs aangespoord tot het volgen van trainingen die sterk T.A.-georiënteerd
zijn, terwijl leerkrachten aan scholen voor verpleegkunde via gespecialiseerde opleidingen
leren werken met egotoestanden en transacties. Zomaar enkele voorbeelden om aan te
tonen dat in het bedrijf en in het onderwijs de transactionele analyse steeds meer ingang
vindt als een gemakkelijk te hanteren methode om snel duidelijk te maken hoe mensen
met elkaar omgaan.
De belangrijkste evolutie maakte de transactionele analyse, vooral de voorbije jaren, als
psycho-therapievorm door, waardoor zij niet langer als "handig maar oppervlakkig" kan
worden afgeschilderd. Een aantal artikelen in dit tijdschrift zullen ongetwijfeld de stevige
theoretische onderbouw laten zien.
Maar evenzeer wil de redaktie van Strook de weg naar organisaties en onderwijs inslaan,
met in dit eerste nummer onder meer het artikel van Joop van Gorp.
Actief deelnemen aan vormingsactiviteiten blijft de meest efficiënte weg om tot ervaring
met T.A. te komen. Vandaar het belang van rubrieken zoals "Wegwijs in T.A." en
"Agenda."

Jacques Titeca
is als psychiater verbonden aan het Stuivenberg Ziekenhuis te Antwerpen ·en is als psychotherapeut gevestigd te Mortsel. Hij is lid van het onderwijzend personeel van de Universitaire Instelling Antwerpen. (U.1.A.)

Sommige lezers zullen zich beperken tot het werken met T.A. binnen het kader van hun
beroepsfunctie. Anderen zullen de volledige opleiding tot transactionele analyticus doorlopen: voor hen is het artikel van Raymond Hostie in elk geval welkom. Een derde groep
zal uit alleen maar geïnteresseerde lezers bestaan. Aan allen wil het blad de mogelijkheid
bieden om de theoretische kennis van T.A. te verruimen door voornamelijk origineel nederlandstalige bijdragen naast af en toe vertalingen van belangrijke buitenlandse artikelen.

Raf Van Parys
is als psychiater-psychotherapeut en koördinator verbonden aan het Zeeuws Instituut
voor Geestelijke Volksgezondheid te Terneuzen. Hij is voorzitter van het Vlaams Instituut
voor T.A.

Omdat in de transactionele analyse strokes onontbeerlijk zijn, kozen wij Strook als naam
voor dit nieuwe tijdschrift. En om tenslotte met een stroke (strook?) te eindigen: fijn je
als lezer te mogen begroeten!
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voorwoord van het vlaams

voorwoord van de nederlandse
vereniging voor t.a.

instituut voor t. a.

Mart Bo/ten, voorzitter

Raf Van Parys, voorzitter

De N. V.T.A. is gelukkig en verheugd met de verschijning van Strook; we wensen de redaktie en medewerkers geluk met hun initiatief en de bekroning ervan met dit eerste nummer.

Vijf stoelen zaten bij elkaar en het volgende tafareel speelde zich af. Stoel twee die zei:
dat voorwoord is echt niet nodig, want niemand leest het. Heb jij ooit een voorwoord gelezen stoel vier? Ja, zei stoel vier ernstig, en hij voegde er aan toe: Maak er een kort en
leerrijk stuk van, twee.
Stoel twee hoorde het nauwelijks en mopperde nog verder: die strookredaktie bakt het
wel bruin met zijn drie voorwoorden, het lijkt wel een themanummer. Stoel drie kwam er
met zijn vrij egale stem tussen en zei dat het voorwoord een funktie kan hebben, bijvoorbeeld in de zin dat de lezer(es) een overzicht meegedeeld krijgt over de historiek van
V.I.T.A. en Strook.
Stoel vijf die net voor de diskussie gezegd had dat hij de redaktie een strook had gegeven
voor hun initiatief, keek glimlachend toe. Vergeet niet in het voorwoord te plaatsen dat
de titel zo goed gekozen is, zei hij. Stoel een die klein van stuk was, maar zeer zeer stevig,
lag op zijn buik een uiltje te knappen, werd wakker en riep: Voorwoord? Strook?
Hatsjikidee!

In twee opzichten is de N.V.T.A. zeer gebaat bij de beschikbaarheid van een vast schriftelijk forum. Dat is dan allereerst de communicatie met onze eigen leden; maar evenzeer de
communicatie met de Vlaamse collega's, individueel en als organisatie. Me dunkt een
betere structuur om niet binnen onze interne en externe groepsgrenzen gevangen te blijven is nauwelijks denkbaar.
De N.V.T.A. opgericht tijdens de Europese T.A. conferentie te Enschede, heeft een tijdje
in de couveuse gelegen; pas nu, op tweejarige leeftijd, begint deze peuter wat mobiel te
worden. En als je dan, in die fase, een Strook ontvangt is dat een goede bekrachtiging.
Strook is nu hier; de oprichters hijgen nog na van de bevalling. Uit de naamgeving - u
weet hoe belangrijk voor een script dat is - blijkt vooral ook wat strook niet wil zijn. Een
simpele letterheer van de naam Strook bewijst dat: geen (kraamvrouwen)koorts, geen uitgeschakelde Volwassene die irreëel ijlend niet weet wat er aan de hand is. Maar wel: een
aanraking, en een plaats, een rand, van waaruit we gezamenlijk kunnen kijken en overleggen.
Ik spreek, namens de N. V.T.A. de wens uit dat Strook, in deze eerste levensjaren voldoende. feeën en goede reuzen zal ontmoeten om tot een goed script te komen.

Mart Balten is sinds 1964 verbonden aan "De Viersprong" te Halsteren.
Hif is werkzaam als psychotherapeut en chef-de-clinique voor de afdeling kortdurende klinische psychotherapie. Hij is provisional teaching member (C.C.P.T.M.) van de International Transactional Analysis Association (I.T.A.A.). Hij is opleider (supervisor en leertherapeut) van de Nederlandse Vereniging voor Groepspsychotherapie.
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een andere benaderingswijze:
transactionele analyse
Wim Geudens
Transactionele Analyse (T.A.) is de psychologische benaderingswijze waarvan de grondslagen gelegd werden door Dr. Eric Berne (San Fransisco, USA).
T.A. onderscheidt zich van andere theorieën door zijn helderheid, zijn eenvoudige taal en
zijn toepasbaarheid zowel op therapeutisch vlak als in het onderwijs, bedrijfs- en pastoraal
leven.
Wat is eigenlijk Transactionele Analyse?
Gelijk welk bewustmakingsproces dat er op gericht is zichzelf, zijn relatie tot anderen en
zijn 'zijn' in de wereld beter te leren kennen, is goed. Zo zijn er vele. Transactionele
Analyse is er één van. De aanvankelijk therapeutische methode die ongeveer twintig jaar
geleden in Amerika door Dr. Eric Berne in het leven werd geroepen, heeft intussen heel
wat meer toepassingsmogelijkheden getoond dan op zuiver klinisch vlak. Dit leidde tot de
oprichting van de International Transactional Analysis Association ( I.T.A.A.) en tot de
European Association for Transactional Analysis (E.A.T.A.) Bij deze laatste vereniging
zijn 11 landen waaronder Nederland en België aangesloten.
Voor de toenemende verspreiding van de Transactionele Analyse zijn, buiten de vele
toepassingsmogelijk voornamelijk twee faktoren verantwoordelijk:
- een voor iedereen begrijpelijke terminologie en
- een duidelijke, overzichtelijke structuur.
Het vakjargon van de psycho-analyse is vervangen door een eenvoudige taal die door de
breedste bevolkingslagen (en ook door kinderen!) kan worden verstaan. Vandaar dat T.A.
overal kan worden toegepast waar mensen met mensen samenwerken.
In Transactionele Analyse onderscheiden we:
1. de structurele analyse en
2. de transactionele analyse
en die twee leiden naar
3. de spelanalyse en
4. de scriptanalyse
1. De structurele analyse: De bouwstenen van de structurele analyse zijn de drie 'Iktoestanden' die in elke persoon aanwezig zijn: de Ouder, de Volwassene, het Kind (niet
te verwarren met de Freudiaanse begrippen: Superego, Ego, Id). In de structurele analyse gaat het om 'zijnswijzen' die in elk individu waarneembaar zijn en die tot uiting
komen door zijn taal, zijn houding, zijn mimiek en door de emotionele reactie die het
individu bij zijn waarnemer oproept.
De Ouder is opgebouwd uit de individuele registratie van gedragingen en uitingen van
de Ouders of andere gezaghebbende personen die borg stonden voor de opvoeding van
het kind. De Ouder uit zich vooral in vooroordelen en kritiek maar ook in zorg en bescherming.
8

Het Kind wordt overgenomen uit de zijnstoestand van een persoon in zijn eerste zes à
zeven levensjaren. Deze 'Ik-toestand' is vooral waarneembaar bij volwassenen wanneer
door gegeven omstandigheden sociale remmingen worden gereduceerd. Spontaniteit,
creativiteit, sexualiteit zijn o.m. kenmerken van deze 'Ik-toestand', maar ook nukkigheid, woede, angst en afgunst. In deze toestand overheersen de emoties.
De Volwassene is best te vergelijken met een computer, een verzamelaar van informatie,
los van affectiviteit en andere processen. Kenmerkend voor deze toestand: rationaliteit,
efficiëntie, combineren van gegevens.
Wanneer je je van de verschillende 'ik-toestanden' bewust bent en je voor jezelf in staat
bent uit te maken vanuit welke 'ik-toestand' je op een ander persoon reageert, dan is
de stap naar de eigenlijke transactionele analyse gezet.
2. De transactionele analyse: een eenvoudige transactie bestaat uit een stimulus en een
respons tussen twee specifieke 'ik-toestanden'.
Vb. 1. A richt zich vanuit zijn Volwassene naar de Volwassene van B;
B antwoordt vanuit zijn Volwassene naar de Volwassene van A;

B

A

0 = Ouder
V = Volwassene
K = Kind

figuur 1

A. 'Weet jij misschien mijn autosleutels?'
B. 'Ja, ik zag ze op de kast liggen.' of 'Neen, niet gezien.'
Vb. 2. A richt zich vanuit zijn Volwassene naar de Volwassene van B;
B antwoordt vanuit zijn Ouder naar het Kind van A.
B

A

figuur 2
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de intermenselijke verhoudingen - Uitg: Bert Bakker - Den Haag) op fascinerende
wijze ontleed. De spelanalyse helpt ons een duidelijk inzicht te krijgen in menselijke
relaties en wijst ons ook een weg om uit heel wat relatie-impasses uit te raken.

A. 'Weet jij misschien mijn autosleutels?'
B. 'Jij weet nooit waar je je spullen laat!'
Vb. 3. A richt zich vanuit zijn Volwassene naar de Volwassene van B;
B antwoor.dt vanuit zijn Kind naar de Ouder van A.
B

A

figuur 3

A. 'Weet jij misschien mijn autosleutels?'
B. 'Ik moet altijd alles voor jou zoeken, ik heb nooit eens tijd voor mezelf!'
In een transactie kan er maar van een vlotte communicatie worden gesproken als de stimulus die uitgaat van een bepaalde ik-toestand beantwoord wordt door een respons die
komt van de aangesproken ik-toestand. Vb. 1.) In die gevallen spreekt men van een
parallelle of complementaire transactie. In de Vbn. 2 en 3 spreekt men van een gekruiste transactie en wordt de communicatie onderbroken.

4. De scriptanalyse: Al heel vroeg kwam Berne tot het besluit dat 'spelen' segmenten bleken te zijn van grotere,meer gecompliceerde verzamelingen van spelen die hij 'scripts'
noemde. (Berne E. Transactionele Analyse in de psychotherapie; Bert Bakker; Amsterdam 1976 pp. 113 e.v.) Vanaf de eerste levensjaren worden door de-transacties tussen
ouders en kind, de gekregen 'strokes' en de beslissingen die het kind ten opzichte hiervan neemt, de rollen vastgelegd die het individu in zijn later levensdrama zal spelen.
De mens zoekt in zijn leven naar die tegenspelers die het best aan zijn 'script' beantwoorden en kiest met intuïtieve trefzekerheid die situaties uit waarbij zijn rol op de
meest geslaagde wijze kan worden vertolkt. Het volgen van een 'script' is een soort
dwangmatig optreden zonder dat de speler er zich ten volle van bewust is.
Het is de grote verdienste van de Transactionele Analyse de mens bewust te maken
van het script' dat hij volgt. Door die bewustwording kan hij ingrijpen in zijn eigen
levensdrama. Hij kan ophouden''geleefd' te worden en bewust kiezen zijn 'spelletjes'
en zijn 'script' op te geven om zo te groeien naar een vollediger mens-zijn, naar autonoom individu dat meer en meer geluk zal vinden in intiemere, onvervalste relaties
met zijn medemensen en met de wereld waarin hij leeft.

Transacties kunnen zich onder heel wat · (ook niet-verbale) vormen voordoen: de
dagelijkse groet, het bemoedigend knipoogje, de verwijtende vinger of het zo breed
mogelijk genomen 'loon naar werken'.
De reden waarom mensen met elkaar transacties uitvoeren, is de behoefte aan erkenning (ook stimulushonger genoemd). Dr. Eric Berne sprak in dit verband over de honger
naar 'strokes': handelingen die de aanwezigheid van een ander persoon bevestigen. Men
zou een 'stroke' ook een existentiële stimulering kunnen noemen die tot de primaire
behoeften van elk hoger organisme behoort. De honger naar 'strokes' bepaalt meteen
ook de wijze waarop wij onze tijd structureren. Zo zoeken we naar maatschappelijke
situaties waarbinnen we transacties met anderen kunnen voeren: beroepsbezigheden,
vrije tijdsbesteding e.d.
3. De spelanalyse: Een speciaal onderdeel van de Transactionele Analyse vormt de 'spelanalyse'. Onze westerse kultuur verbiedt (o.a. door het scheppen van taboes) of institutionaliseert (door morele regels) het vrijelijk uitwisselen van 'strokes'. Daarom worden er heel wat mensen er door hun Ouder van weerhouden openlijk 'strokes' te vragen
of te accepteren. Ze gaan nu hun honger naar 'strokes' verkleden door het spelen van
'spelletjes' die hun een rijke bron van erkenning verschaffen. Dr. Eric Berne heeft ze in
zijn bestseller 'Games people play' (Ned. Vert. 'Mens erger je niet' De psychologie van
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transactionele analyse en

.

Joop van Gorp
Aangezien de transactionele analyse in de ruim twintig jaar van haar bestaan uitgegroeid is
tot een heel komplete psychologische school met naast klinische hoofdstukken een volledige persoonlijkheidstheorie, een sociaal-psychologische en ontwikkelingspsychologische
theorie, is het begrijpelijk dat de toepassingen niet beperkt zijn gebleven tot de psychotherapeutische setting.
Op diverse andere maatschappelijke terreinen heeft T.A. haar bruikbaarheid bewezen als
een sterke analyse-methode om gedragingen van mensen in kaart te brengen, te verduidelijken en vandaaruit veranderingsprocessen op gang te brengen.

ONDERWIJS
De sterk verbale kultuur, het verplichte gedurende langere tijd met elkaar om moeten
gaan van leerkrachten en leerlingen leidt tot specifieke vormen van tijdstructurering. De
als tegenstrijdig ervaren belangen van veel leerlingen en leerkrachten leiden tot talrijke
hoektransacties en transacties met bijbedoelingen en tot verschillende machtsspelen.
In onderwijzersopleidingen kan T.A. een goed instrument zijn om toekomstige leerkrachten inzicht te verschaffen in de persoonsstructuur van de leerling, zijn specifieke gedragingen, zijn strokepatronen. Hij kan tevens leren hoe hij zelf voor effectieve transacties
kan zorgen.
De bekrachtigingsschema's uit de stroke-huishouding brengen de onderwijzer in direkt
kontakt met de behoeftepatronen van zijn leerlingen en met typerende spelgedragingen
als gevolg van stroke-deprivatie.
Inzicht in de structurele analyse leert de onderwijzer een beter gebruik te maken van de
positieve Kritische en Zorgende Ouder, terwijl het onderscheid tussen de Volwassen dataprocessing en de intuïtie van het Kind hem aandacht kan doen krijgen voor het doorbreken van min of meer traditionele oplossingsschema's.
Met succes hebben onderwijzers basisbegrippen uit T.A. aan kinderen geleerd om hun zelfkennis en sociale vaardigheden te verbeteren. Het blijkt dan dat al kleuters in staat zijn bewust te werken met het geven en krijgen van strokes en spelgedrag door hebben. Ook het
sparen en inwisselen van zegels, de basisposities en de dramadriehoek zijn begrippen die
voor kinderen inzichtelijk te maken zijn.
Voor oudere leerlingen vormt T.A. een aantrekkelijke en effectieve manier om psychologie te leren. De terminologie spreekt snel aan en de besproken onderwerpen zijn snel in het
dagelijks leven te herkennen. Bovendien ervaart de leerling met een psychologie te maken
te hebben die hem zelf betreft en niet met een min of meer abstract afstandelijk systeem.
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GEZONDHEIDSZORG
De mens die als patiënt in kontakt komt met de gezondheidszorg bespeurt vaak nogal wat
regressieverschijnselen. Hij voelt zich weer het angstige Kind dat niet weet'wat er met hem
gaat gebeuren, dat bang is voor pijn, dat gerustgesteld wil worden.
Werkers in de gezondheidszorg hebben nogal eens de neiging zich complementair op te
stellen en zo Ouder-Kind transacties tot stand te brengen en in stand te houden. "Foei
mijnheer Jansen! Hebben we ons bord niet leeg gegeten?!" "Gaat u maar rustig slapen mevrouwtje, het komt best in orde".
De transactionele analyse in engere zin, dat wil zeggen het gedeelte dat zich bezig houdt
met het verduidelijken van interactie-patronen tussen mensen, blijkt bij in-service-trainingen
van verpleegkundigen een vruchtbare blikopener te zijn. Aansluitend hieraan blijken ook
begrippen als discounting, stimulushonger en structuurhonger van betekenis te zijn voor
het verbeteren van de relaties tussen verpleegkundigen en patiënten.
De werkverhoudingen in ziekenhuizen tussen de groeperingen artsen, verpleegkundigen en
huishoudelijk personeel blijken vaak te wensen over te laten. Met name machtsspelen zijn
heel zichtbaar. Begrijpelijk als men ziet dat veel transacties verpleegkundige-patiënt van
het Ouder-Kind type zijn; het is dan vaak moeilijk om ten opzichte van de arts in een
Volwassene-Volwassene verhouding te komen staan of in een Kind-Ouder relatie.
Op het moment dat men patiënt wordt, verandert de eigen tijdstructurering sterk. Allerlei
zaken die de dag vulden vallen weg, de tijd wordt zelfs sterk door anderen bepaald. Veel
ruimte dus voor tijdverdrijven en spelen.
Het zo sterk geoccupeerd zijn met tijdverdrijven en spelen van patiënten en met procedures en rituelen van verpleegkundigen verhindert dat er tijd en ruimte gemaakt wordt voor
de intimiteit waar het vaak angstige Kind zo'n behoefte aan heeft.

ORGANISATIES
Meerdere toegepaste wetenschappen richten zich op het optimaliseren van organisaties en
het leefbaarder maken van de werksituatie voor de leden van die organisaties. Dit leidde
tot uiteenlopende opvattingen over en vormen van Organisatie Ontwikkeling. Aangrijpingspunten waren of het individu of de organisatie als geheel terwijl men gericht was op
proceselementen als b.v. communicatieproblemen of op inhoudelijke aspecten als werkverdeling, doelstelling, planning enz.
Het blijkt dat T.A. een goed uitgangspunt is om de problemen van een organisatie duidelijk te krijgen, de leden zinvolle gedragsalternatieven te bieden en bij te dragen tot een algehele klimaatsverandering in de organisatie.
Het persoonlijk welbevinden van de leden van een organisatie kan verbeterd worden door
een analyse van de stroke-patronen in de organisatie. "Als ik niets zeg kun je aannemen
dat je werk goed is".
Negatieve strokes worden dan wel gegeven, positieve niet. Ontbering aan strokes wordt
dan opgevangen door uit te zijn op negatieve strokes, b.v. fouten maken in het af te leve,
ren werk. Vragen naar: welke strokes worden gegeven? welke strokes zouden het klimaat
verbeteren? blijken snel herkend te worden en snel effectief te zijn.
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In dit verband is ook belangrijk hoe de organisatie met discounts omgaat. Het blijkt dat
bestaan en betekenis van problemen gemakkelijk gediscount wordt, ook blijkt dat veel
leden in een organisatie die een lagere plaats in de hierarchie innemen de neiging hebben
hun eigen capaciteiten tot verandering en hun opties te discounten. Dit leidt tot spelen
die een geringe arbeidsvoldoening geven en de organisatie minder effectief maken.
In de geschiedenis van een organisatie zijn veel elementen uit de individueel-psychologische
structuuranalyse te herkennen, evenals uit de script- en spelanalyse. Een organisatie in zijn
pioniersfase b.v. is duidelijk Ouder-bepaald. Moeilijkheden kunnen dan ontstaan als de
oorspronkelijke procedures ritueel worden en de organisatie niet meer slagvaardig vanuit
een Volwassene op nieuwe problemen kan reageren.
Naar analogie van de individuele scriptanalyse is te stellen dat ook organisaties zoiets als
een script hebben. Besluiten die expliciet of impliciet genomen zijn werken lang door, het
script zegt hoe leden van de organisatie met elkaar om moeten gaan - krijg je b.v. strokes
voor zeer formeel gedrag of wordt een wat informelere houding meer op prijs gesteld? zijn
de impliciete regels voor mannen en vrouwen dezelfde? wat zijn je privileges als je carrière
maakt? - .
Het script zegt ook hoe de organisatie zich naar buiten zal presenteren. Evenals bij het individu blijkt ook in de organisatie scriptgedrag zeer hardnekkig te zijn en bij ter discussie
stelling ijverig gerationaliseerd te worden.
Inzicht in de eigen persoonlijkheid, in de relationele mogelijkheden en problemen, in de
behoeften van mensen en het gedrag dat volgt als die behoeften niet voldoende bevredigd
worden kan de leiding van een organisatie helpen het werk te optimaliseren, de organisatie
effectiever te maken, en het leef- en werkklimaat voor de leden te verbeteren.

HUWELIJK EN OPVOEDING
T.A. blijkt een geschikt middel om mensen, ook diegenen die geen psychologische scholing hebben gehad, inzicht te geven in psychologische achtergronden van huwelijksmogelijkheden en -moeilijkheden, alsook van opvoeding en ontwikkeling van kinderen.
Hoe passen mijn script en dat van mijn partner bij elkaar? Welke transacties zijn bevredigend voor ons, welke niet? Hoe kunnen we dat verbeteren? Krijg en geef ik in mijn relaties
de strokes die ik wil krijgen en geven? Hoe kan ik dat dan anders doen? Hoe worden,
zegels gespaard en ingewisseld? Welke gevoelens zijn in onze relatie wel toegestaan en
welke niet? Hoe zoeken wij intimiteit en welke subtiele vormen hebben we gekozen om
intimiteit te vermijden?
Met betrekking tot opvoeding: welke strokes geef of onthoud ik mijn kinderen? Hoe reageren ze daar op? Welke spelletjes ontwikkelen ze om aan strokes te komen?Welke Ouderboodschappen zend ik uit? Op welke impliciet\boodschappen vanuit mijn Kind reageren de kinderen? Hoe kan ik hen aan hun trekken.laten komen zonder mezelf tekort te
doen?
,,
Een aantal vragen rond de gecompliceerde levensgebieden van huwelijk en gezin. T.A.
blijkt in huwelijkscounseling en opvoedingsvoorlichting erg bruikbaar te zijn. Mensen hebben snel door wat er aan de hand is en weten vaak op een speelse manier belangrijke gedragsalernatieven te vinden.
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BESLUIT
We hebben enkele gebieden kort beschreven om de mogelijkheden en enkele toepassingen
van T.A. in niet-therapeutische settingen te laten zien. Onze keuze beperkte zich tot die
gebieden waar al duidelijk van theorievorming en enige toepassingstraditie sprake is. Daarnaast vinden we in de T.A.-literatuur nog tal van andere aanwendingen. We denken daarbij
b.v. aan Pastorale zorg, aan Antropologische analyses met behulp van de theorie van het
kulturele script, aan vergelijkende godsdienstwetenschap waar met behulp van het
egopositie-model heldere analyses gemaakt konden worden van de karakteristieken van
verschillende godsdiensten.
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referaat: egogrammen
Raf Van Parys
Een egogram is een balkgrafiek die de onderlinge verhoudingen aangeeft van 5 funktionele
ik-toestanden in volgorde van:
Kritische Ouder (K.O.), Zorgende Ouder (Z.O.), Volwassene (V), Vrije Kind (V.K.), Aangepast Kind (A.K.), (figuur 1).
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1. Tekort aan informatie over de "clues" om ik-toestanden te onderkennen.
2. Het spelen van "Stupid", "Psychiatry" of als men meer openlijk wil vechten met de
therapeut.
3. Het feit dat iemand teveel in het middelpunt geplaatst wordt en een mooi egogram wil
weggeven.
4. Interferentie door psychotische toestanden of sterk rigide K.O.
5. Wishfull-thinking bij het opstellen van een egogram van een geliefd persoon.
6. Door misverstand over het egogram zelf.
De balken duiden ik-toestanden aan zoals deze zich tonen naar buiten toe, niet zoals
deze zich binnen het hoofd afspelen.
Een courante vergissing is dan: iemand geeft zichzelf een hoge K.O. en een laag A.K.,
omdat hij zichzelf voortdurend bestraffend toespreekt. De anderen zien hem echter als
een teruggetrokken persoon, die weinig of geen inbreng heeft in de groep.
Het korrekte egogram is dus: hoog A.K. en lage K.O.
Het egogram zegt dus iets over het interpersoonlijk funktioneren. Een grafische voorstelling over het intrapsychisch funktioneren wordt een psychogram genoemd. Een
psychogram is zuiver subjektief, en kan niet nagegaan worden door anderen, en daarom
heeft Dusay er weinig aandacht aan besteed.
7. Egogrammen die getekend worden via informatie van derden blijken onjuist te zijn
door de "wishfullfillment" van de derde (bijvoorbeeld als de therapeut het egogram
opstelt van de moeder van een patiënte volgens de gegevens van deze patiënte). Ook de
egogrammen die men opstelt via roman, schilderij of droomverhaal zijn onjuist.
8. Vanaf de leeftijd van 18 jaar is het egogram goed bruikbaar. Onder die leeftijdsgrens
zijn de ik-toestanden nog teveel in beweging.

AK

Het egogram is geïntroduceerd door John Dusay en is hoofdzakelijk een visueel therapeutisch werktuig. De grafiek gaf het antwoord op de vraag van Dusay's patiënte: "wat mis
ik?" M.a.w. het egogram kan leiden tot een therapeutisch programma dat vrij konkreet is
en het klachtenniveau heeft verlaten. De patiënte van Dusay kwam met pre-orgastische
klachten, ontdekte door haar eqoqrarn dat haar Z.O. laag was en haar K.O. hoog. De therapie bestond verder uit kontrakten die patiënte met de groep uitzocht om de ene iktoestand te verhogen en de andere naar omlaag te drukken.

Enkele modifikaties van het egogram van Dusay
1. Dusay (1977) zegt dat het in de meeste gevallen niet nodig is om het egogram verder
uit te-breiden. Hij geeft wel een voorbeeld aan waar hij van de balk van het A.K. 2 balken maakt: een van het "Pseudo Rebelse Kind" en een van het "Meegaand Kind"
(figuur 2)
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Het opstellen van het egogram
Bij het opstellen van het egogram laat men vooral de intuïtie werken en een te grote precisie (gebruik maken van V) moet vermeden worden, het gaat immers alleen om de verhoudingen. Dusay (1977) zegt dat het egogram vertrouwen kan genieten, omdat hij zelf vele
malen gepeild heeft - bij T.A. voorgelichte mensen - naar de consensus.
Hij kwam tot een consensus van 80 à 90%. Ook heeft hij dikwijls nagegaan of het egogram
herhaald kan worden ("reliability"), en dit bleek goed te zitten. Het egogram kan toch
onjuist opgesteld worden en dat kan te wijten zijn aan (Dusav 1977):
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2. Claude Steiner ( 1976) vermeldt een egogram waar hij de term Zwijn-Ouder gebruikt
i.p.v. K.O. Hij zegt dat de Zwijn-Ouder en het A.K. dezelfde ik-toestand hebben, en
daarom zet hij geen balk voor het A.K., maar wel voor de Kleine Professor. (figuur 3).

figuur 3

4. Eric Schift (1974) zet punten i.p.v. balken en verbindt de punten met een lijn. Dit
maakt het hem mogelijk om een samengestelde grafiek te maken van verschillende personen, waarbij iedere persoon een bepaald gekleurde lijn voorstelt. Het maakt symbiotische relaties duidelijker (zie verder). (figuur 5).
figuur 5
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3. Karpman (1974) ontwerpt het koppel-egogram: hij plaatst het egogram van de ene
partner omgekeerd op het egogram van de andere, om te zien welke ik-toestanden elkaar overlappen en bij welke er een kloof bestaat (zie verder). (figuur 4).
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5. Claire Marsh en Beverly Drennan ( 1976) tekenen naar boven van de basislijn balken
met de positieve funktie van de ik-toestanden en naar bened~n balken met de negatieve
funktie. Dit, omdat ze tot de konklusie waren gekomen dat ze de positieve funktie van
het A.K. en de K.O. in het verleden onderschat hadden. (zie verder). (figuur 6).
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Het nut van egogrammen
1. Voor diagnose, classificatie, research.
Het egogram is een portret van de persoonlijkheid, een psychologische "vingerafdruk".
In zijn boek geeft Dusay een soort karaktertypologie op basis van ik-toestanden en
egogrammen: er zijn K.0.-type, Z.0.-typen, gemengde typen, enz.
Opmerkelijk en bruikbaar vind ik in dit geval het egogram bij potentiële zelfmoordenaars. Dr. John Kendra heeft zo een egogram gekonstrueerd, na een onderzoek bij geslaagde zelfmoorden (presentatie op de ITAA Annual Summer Conference San Francisco, aug. 1973). Het bestond uit: hoge K.O., lage Z.O., hoge V, laag V.K. hoog A.K.
Een "normaal" egogram bestaat niet, daar de enige vraag die uit het egogram rijst is:
"ben ik tevreden met mijn egogram ?" Veel mensen streven naar een "mooi" egogram
(klokvormig of alle balken even hoog).
Het lijkt mij dat egogrammen ook gebruikt kunnen worden om de resultaten van
psychotherapie na te gaan, nl. door een egogram op te stellen voor en na de psychotherapie. Dusay zegt dat hij bezig is met een onderzoek naar de correlatie tussen:
1. Heeft de patiënt dat gekregen waarvoor hij me konsulteerde?
2. Is er een verschuiving in zijn egogram?
Egogrammen kunnen niet alleen van personen gemaakt worden, maar ook van groepen,
gezinnen, organisaties, steden, religieuze sociëteiten, naties, enz. Een egogram van een
groep opstellen kan men doen in gezamenlijk overleg met de groep of - zoals Karpman
(1974) het doet - door een optelling te maken van de verschillende individuele ego-

2.

grammen.
Karpman beveelt schertsend aan om een heraldisch familie-egogram op te hangen
boven de schoorsteenmantel.
Voor behandeling.
Het egogram wordt het meest gebruikt in groepspsychotherapie, waar er kontrakten
worden opgesteld om bepaalde ik-toestanden te verhogen en andere te verlagen. Dusay
heeft de theorie dat de energie die verdeeld is over de ik-toestanden konstant is: dus als
een ik-toestand toeneemt, moeten een of meer dalen. Bijv. Z.O. naar omhoog, K.O.
naar omlaag.
Hij beklemtoont dat het gemakkelijker is om een ik-toestand te verhogen, dan om er
een te verlagen. Hij geeft in zijn boek dan ook alleen technieken om de verschillende
ik-toestanden te verhogen (te hoge ik-toestanden verlagen dan automatisch omdat de
energie konstant blijft). Als er geprobeerd wordt om een ik-toestand te verhogen, zullen de andere hoge ik-toestanden zich nochtans inspannen om hun hoge status te behouden.
Interessant lijkt me de relatie tussen egogrammen, spelen en script.
Het egogram is een portret van de persoonlijkheid, dat zijn oorsprong vindt in de programmering door ouders en anderen zoals dit gevisualiseerd wordt in de script-matrix.
Het egogram en het script worden in stand gehouden en versterkt door de spelen.
Dusay ( 1977) toont in een paar voorbeelden aan hoe die 3 elementen met elkaar verweven worden. Dusay geeft een voorbeeld van de Plager. In zijn script-matrix vindt
men injuncties zoals "kom niet dicht bij mensen" en "verlaat hen". Hij ontwikkelt dan
ook een persoonlijkheid met een erg lage Z.O., een vrij hoge K.O. en A.K., en een zeer
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hoog V.K. Dit patroon houdt hij in stand door plaagspelletjes. ("Blemish-Hee-Hee");
door dit spel valt hij de zwakke plek van een ander aan door spot en humor, en vermijdt op die manier op een suksesvolle manier alle intimiteit.
Karpman (1974) heeft een overlappende grafiek ontworpen (zie figuur 4). die goed
bruikbaar is bij echtpaarbehandelingen. Karpman gebruikt de overlappende egogrammen ook in therapeutische groepen, waarbij hij op die manier een relatie visualiseert
met een van de ouders, een van de kinderen, met de therapeut, met andere groepsleden, enz.
In zo'n gekombineerd egogram kan men de.volgende zaken zien:
1. De ik-toestanden die men gemeen heeft.
2. De ik-toestanden die elkaar juist raken, en waar men dus komplementair is.
3. De ik-toestanden die een grote kloof vertonen en waar men dus blijkbaar erg verschilt. Deze kloven zijn ofwel onoverbrugbaar of worden "opgevuld" met spelen.
Het therapeutisch werk ligt daar waar de kloven zijn.
Dusay ( 1977) geeft regels aan waar een goed funktionerend paar aan moet voldoen:
1. Er zijn tenminste 2 overlappende ik-toestanden, dikwijls meer, en wel Z.O., Vof V.K.
2. Als de 2 overlappende gebieden K.O. en A.K. zijn, is er iets mis.
3. Beter is overlapping in Z.O. en V.K. Overlappen van V kan van nut zijn, maar is niet
noodzakelijk voor sukses,
4. Als er maar één overlappende ik-toestand is, zal de relatie niet gemakkelijk zijn, en
zal er veel gespeeld worden in de kloofgebieden.
5. Geen enkele overlappende ik-toestand: geen zinnige relatie mogelijk.
Eric Schift (1974) gebruikt een samengestelde egogramgrafiek (zie figuur 5) in zijn therapie met mensen met symbiotische relaties. Op het punt waar de grafieken elkaar
kruisen, is er geen symbiose. Het geeft de gebieden aan waaraan gewerkt moet worden
om de symbiose te doorbreken.
Claire Marsh en Beverly Drennan (1976) hebben de aktiviteiten van hun dagbehandelingscentrum geklassificeerd volgens de ik-toestanden die versterkt worden, dus een
egogram opgesteld van iedere aktiviteit. Ook van elke nieuwe patiënt wordt een egogram opgesteld (met zowel positieve als negatieve kanten, zie figuur 6). In de behandeling wordt gekozen voor een aktiviteit met een egogram dat komplementair is met het
egogram van de patiënt.
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rackets
Nol de Jong
Racket: plan(netje), foefje, geldmakerijtje, winstgevende truc;
Am.: georganiseerde afpersing of zwendel
What's your racket? Wat voer jij in je schild (Am. si)
racketeer: geldafpersende bandiet, profiteur.
Berne koos deze term voor de: "sexualization and transactional seeking and exploitation
of unpleasant feeling", voor het eerst verschenen in "Principles of Group Treatment" in
1966. In deze omschrijving staat "racket" voor een proces en wel een vreemd soort zelfbevrediging waar schuld, pijn, angst en wrok in de plaats komen van sex. Berne vindt dit
dom en hij adviseert te stoppen met spelletjes die dit soort orgasme opleveren of, als dat
niet mogelijk is, naderhand een andere ik-toestand aan te nemen dan die van het zelfbevredigende Kind. Waar het Kind bijvoorbeeld net zo lang frustraties opstapelt tot het
de ander lekker mag slaan, zal de Volwassene dat nooit doen. De Volwassene leert van
ervaringen en lost problemen op. Berne vindt alle woede dan ook racket en erkent alleen
verontwaardiging of teleurstelling.
In "Helle" 1972 wordt racket gebruikt als gevoel. In de latentieperiode besluit een kind
na uitgebreid onderzoek met welk gevoel hij 't beste aan kan komen in het gezin - dat
wordt zijn racket. In de "script checklist" wordt naar dit gevoel gesondeerd door de
vraag: hoe reageerde vader/moeder als 't moeilijk werd? Want het zijn altijd en alleen de
ouders die dit gevoel aanleren als een geconditioneerde reflex. Het is steeds weer dat ene
gevoel, iemands racket, waar naartoe gewerkt wordt als de afrekening, payoff in zijn spelletjes. Nu is dus het spel het proces geworden en het racket de beloning.
Ik heb alleen nog maar Berne genoemd in twee publikaties en er is al verwarring: proces
of gevoel, misdaad of te goeder trouw, wat is er zo lekker aan een rot gevoel? Ook anderen
(English, Ernst, Hollowav, Woollams, Schift, Kahler, James, Jongeward, Chandler, 80yd,
Goulding, McNeel Erskine) hebben hun mening over rackets en het wordt er niet duidelijker op.
Ik moet eerste een keuze maken: naar mijn opvatting is een racket een gevoel. Dus geen
proces; het proces heet anders maar daarover straks.
Een racket is een gevoel met twee functies: het weert iets af en het levert iets op, ofwel:
defensie en gratificatie ofwel: primaire en secundaire ziektewinst. Ik schaam mij niet
voor deze psycho-analytische termen. Berne's definitie valt in deze twee delen uiteen:
"sexualization" enerzijds, "exploitation" anderzijds. Sexualization nu is een loepzuivere
klassiek analytische term voor die vorm van afweer welke uit angst voor verboden idimpulsen, sexuele betekenis geeft aan een object of functie. Het feit dat deze twee soorten
voordeel naast elkaar in één definitie staan is m.i. de oorzaàk van de verwarring. Er zijn
theoretici in T.A. die zich vooral op de primaire winst toeleggen (Schift, Erskine) en er
zijn er die vooral met het secundaire aspect werken (Berne, Holloway).
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Ik zou deze lijn van primair en secundair voordeel willen blijven volgen. (Deze concepten
zijn vrij eenvoudig in de transactionele voordeel-theorie te vertalen. Primaire ziektewinst
wordt een combinatie van intern en extern psychologisch voordeel; secundaire winst is
dan de andere vier tezamen, maar voor een racket is het biologische voordeel het voornaamste en het existentiële komt op de tweede plaats, terwijl de sociale voordelen pas
gaan tellen in het proces, de acties om rackets.)
De primaire winst van een racket is, dat het 't onderliggende, authentieke gevoel weghoudt. Want dat gevoel is ooit levensbedreigend geweest. De psychoanalyse zegt: er
ontstond een conflict tussen id-impuls en ego, tussen wat ik voel en wat de omgeving
mij toestaat te voelen onder controle van het super-ego. Ik voel iets maar 't wordt niet
geaccepteerd, dan komt het ego met een noodoplossing: het gevoel wordt toegestaan
in vermomde vorm. Net zoiets als koffie-Hag: als echte koffie gevaarlijk is voor je gezondheid voldoet deze omdat tegemoet gekomen wordt aan je behoefte aan koffie.
En nu Schiff's definitie: een racket is een wanhopige poging van het A.K. interne conflicten op te lossen wanneer de 0.-boodschappen en V.-informatie in conflict zijn met
de vrije of spontane reacties van het Kind. Bijna identiek met de psychoanalytische definitie van neurotisch conflict.
English zegt 't zo: rackets vervangen, binnen een gevoelscategorie die in 't verleden gepermitteerd was, andere gevoelens die naar boven zouden komen als ze niet onderdrukt waren geweest. "Gepermitteerd" en "onderdrukt" wijst op een relatie met de
omgeving - er zijn voorschriften inzake gevoelens. Maar ook bij English wordt 't conflict met de omgeving geïnternaliseerd: de Ouder in 't kind zegt dat bewustzijn van dat
gevoel gevaarlijk is, omdat 't automatisch gevaarlijke actie op zou leveren. 't Kind in 't
kind is bang de liefde van de ouders te verliezen. De Volwassene in 't kind komt met
een noodoplossing - primaire winst.
Erskine gaat in zijn behandelwijze terug tot het moment van die noodoplossing. Via
regressie brengt hij mensen in contact met de "primaire pijn" (een term uit Prima!
Scream therapie, betekent de gevoelens rond het basale neurotische conflict, misschien
wel rond het scipt besluit). In zulke momenten geeft hij Permissie tot het voelen van
"verboden gevoelens", zoals woede jegens een ouder, maar ook plezier etcetera. Naderhand, als de Volwassene weer luistert, geeft hij inzicht in iemands dysfunctioneren.
Hij noemt dat het Racket systeem: een gesloten circuit waarin scriptgeloof, racket gedrag en herinneringen elkaar ondersteunen. "Omdat ik stom ben - doe ik niets - dan
willen de anderen wel helpen".
Het is nu wel duidelijk waarom iemand zijn racket niet één, twee, drie opgeeft zoals
Berne voorstelt. English constateert dat confrontatie van een racket dat vaak nog versterkt. Schift beschrijft hoe de reïnforcement mee-geïnternalizeerd is en dat andere
opties ontbreken. Erskine benadrukt dat een rotgevoel altijd nog beter is dan een verboden gevoel (liever straf dan sex), of in zijn lijfspreuk: the aim of the game stays
mainly in the pain.
Hoe vals· een racket ook mag zijn en hoe inadequaat in het heden - ooit had het regelrechte overlevingswaarde. Ik denk dat een racket dan ook geïnstalleerd wordt door de
Kleine Professor, al ben ik dat nergens expliciet tegengekomen.
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Om deze redenen vind ik "racket" een slecht gekozen woord - van misdaad is geen
sprake, authenticiteit kon niet. Nederlandse vertalers zitten ermee in hun maag, de een
noemt het "keuze" de ander "toer" - ik weet op 't ogenblik niks beters dan "schijnge-

voel". De term racket zal wel door Berne gekozen zijn omdat hij de nadruk wilde
leggen op het tweede deel van zijn definitie: transactional seeking and exploitation of
unpleasant feeling, of: hoe doe ik er mijn voordeel mee.
Ik vind het primaire voordeel evenwel van groot belang, vooral in behandeling, en zie
daarom in Berne's opvatting een discount van "schijngevoelens",:::;uiH--,'--~ __ ,/, , , , _'.J
Il De secundaire winst van een racket is de stroke. Natuurlijk - want één van df essenties
van een racket is dat het door de omgeving geaccepteerd wordt. Ouders staan zelf
model, of zij stroken hun kind in een racket, of zij vertellen hun kind precies wat het
moet voelen. In alle drie de gevallen is er voor het kind tenminste beloning in de vorm
van erkenning wanneer het racket gedrag vertoont. Maar volgens English ontstaat er
een soort extra beloningshonger omdat de expressiebehoefte van het onderdrukte
authentieke gevoel niet bevredigd wordt. Dan maar extra vaak de valse emotie - alsof
herhaling zou ophelderen wat onuitgedrukt bleef.
Vooral buiten het gezin, waar het racket geen vanzelfsprekende zaak is, moeten toeren
uitgehaald worden om strokes te krijgen. Dat nu, wordt racketeering genoemd: een
proces van transacties waarin een racketeer een partner verleidt tot het geven van (beraamde) strokes ter ondersteuning van zijn racket. Dit lijkt een game, want dat is
immers ook op strokes uit, maar 't is 't niet want de switch ontbreekt. Zolang er
. strokes binnenkomen voor iemands racket is wisselen van ik-toestand niet nodig. Pas
als de toelevering stagneert, doordat de ander het dreigt te laten afweten wisselt men
· van ik-toestand en wordt racketeeren een game. English beschouwt de strokes van
\ racketeering als de echte pay-off, horend bij de existentiële positie - een game levert
\ slechts een troostprijs op. Hier verschilt Englisch van vigerende T.A.-theorie: mensen
beginnen geen game voor de pay-off, zij zoeken uitbetaling in strokes door middel van
racketeering want op die transacties vertrouwden zij in hun jeugd in periodes van stress.
Woollams vindt dat rackets en games veel gemeen hebben. Beide zijn substituut manieren om strokes te krijgen. Beide zijn aangeleerd. Beide vereisen een discount van jezelf
of de ander. Mij spreekt de door English aangebrachte nuancering meer aan dan de generalizering van Woollams. Ik ervaar games ook wel als een escalatie van gebeurtenissen, alsof het niet echt de bedoeling was maar om iets anders ging.
Holloway ziet die manieren van exploitatie van een racket die thuishoren bij de door
hem ontworpen drie manieren waarop je Aangepast Kind kunt zijn: helpend, hulpeloos
of gekwetst.
Functioneren op een van deze wijzen gaat altijd met racket gedrag gepaard. Elke AKmodus heeft een eigen racketvorm en elk mens heeft een voorkeurs modus dus iedereen heeft één racket. Bij een gekwetst type AK zal dat woede zijn bij een hulpeloos
type verdriet enzovoorts. Hier zie ik een mogelijkheid om een verband te leggen naar
1
~. klassieke neurosenleer: hoe bij hysterie de angst vaak in de plaats komt van woede, bij
, paranoïde beelden de woede juist in plaats van angst.
Dan iets over het existentiële voordeel van rackets. Kahler geeft aan welke rackets tv-
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perend zijn voor de verschillende posities in het Mini-script. Bij positie 2 (ik- jij+)
hoort: dom, verward, schuldig, droef en bezorgd; bij positie 3 (ik+ jij-) hoort: boos vijandig, triomfantelijk; bij positie 4 (ik- jij-) hoort: depressief, wanhopig, overgeleverd.
Woollams onderscheidt drie rackettypen passend bij de drie l<arpman posities. De Vervolger is boos of superieur, de Redder heeft medelijden en het Slachtoffer is bang of
bedroefd.

Tenslotte
Er zijn nogal wat verschillen tussen theoretici t.a.v. het aantal, de soort en de benaming
van de gevoelens die het predikaat "racket" mogen voeren.
Ik voel er in elk geval voor om hun aantal verder te nuanceren dan de vier basisgevoelscategorieën; al was het alleen om het schijngevoel beter herkenbaar te maken, meer te
doen lijken op hoe 't in 't gezin bestond.
Met de waardering "unpleasant feeling" kom ik niet uit, nu duidelijk is hoeveel voordelige
aspecten er aan een racket zitten. 1 k ben geneigd het accent te leggen op het inadekwaat
zijn van een racket.
Woede kan nooit een probleem oplossen waar eigenlijk verdriet bij hoort, zomin als verdriet oplost waarvoor woede nodig is. Zo kan ook plezier m.i. een racket zijn, namelijk
niet op zijn plaats, manipulatief, repetitief, stereotiep en onecht.
Alleen authentieke gevoelens zijn adekwaat in de zin van passend bij de situatie. En ik
heb gehoord dat er zulke gevoelens bestaan.

Nol de Jong is als psychotherapeut verbonden aan de Volwassenen-afdeling van het
psychotherapeutisch centrum "De Viersprong" te Halsteren. Hij is sekretaris van de
Nederlandse Vereniging voor Groepspsychotherapie.
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de transactionele

analyticus:

elf kenmerken
Raymond Hostie
Wanneer een kandidaat, na afloop van zijn opleidingscontract, zich aanmeldt om als transactionele analyticus erkend te worden, verschijnt hij voor een jury van drie à vijf leden. De
jury-leden beoordelen de kandidaat op elf categorieën: 1. geschiedenis en literatuur; 2.
systematisering; 3. doelgerichtheid; 4. verschillende werkwijzen; 5. het onderkennen van
miskenningen (discounts) en discrepanties (grandiosity); 6. gevatheid; 7. het nalaten van
schadelijke interventies; 8. helpende interventies; 9. sterkte; 10. intuïtie en creativiteit;
11. ethische houding.
Op een rijtje gezet lijken deze elf categorieën erg uiteenlopend. Uit de hiernavolgende nadere beschouwing blijkt echter hoe deze categorieën de mogelijkheid geven om de kennis
van de kandidaat vanuit verschillende invalshoeken verantwoord te belichten, zonder dat
de diversiteit een hinder vormt voor een goede en gevatte beoordeling.
De kandidaat moet bewijzen dat hij de T.A. kent. Weet hij hoe Eric Berne zijn voornaamste inzichten en ontdekkingen onderling heeft gestructureerd? Weet hij wat zijn opvolgers
en zijn medewerkers hebben aangevuld of uitgediept? Weet hij hoe deze zich in bepaalde
richtingen en scholen hebben gegroepeerd? Kent hij de doorslaggevende werkwijzen en
vooronderstellingen voor iedere richting? Uit de antwoorden van de kandidaat blijkt of
hij, enerzijds weet heeft van de voedingsbodem en de daarin verwortelde ontwikkelingen
van de T.A. (m.a.w. geschiedenis en literatuur), en anderzijds van de systematiseringen die
door het merendeel der transactionele analvticl worden aangewend.
Het schriftelijk examen voorafgaand aan het mondelinge, brengt meestal een duidelijk
antwoord op deze twee punten. Daarom zal in het mondelinge examen de meeste aandacht uitgaan naar de negen volgende punten. Deze hebben betrekking op de praktijk:
hoe bedient de kandidaat zich van de T.A.? Het beluisteren van de op band opgenomen
zittingen is uitgangspunt voor het kritisch bekijken van het praktische werk van de kandidaat.
Eerst en vooral dient te blijken dat de kandidaat in zijn praktijk een duidelijke doelstelling heeft. Weet hij wat hij doet? Weet hij hoe hij het doet en hoe het overkomt bij zijn
cliënt? Kan de kandidaat die doelgerichtheid staande houden, om te voorkomen dat hij
speelbal wordt van grillen en luimen? Deze doelgerichtheid komt vooral naar voren in het
contract dat hij met zijn cliënt heeft afgesloten: is het duidelijk, realistisch en verificeerbaar?
Indien de kandidaat het bewijs levert van een doelgerichte instelling, dan is het ook belangrijk af te wegen of hij daarbij de nodige soepelheid aan de dag leqt. In zijn werk met
een cliënt zullen hoogstwaarschijnlijk onverwachte hindernissen opdoemen. Opstoppingen,
"verboden doorgang", etc ... zijn in het therapeutische verkeer niet ongewoon. Kan de
kandidaat, in dergelijke omstandigheden alternatieven voorstellen zodat hij doelgericht
blijft zonder tegen de hindernis aan te beuken of in de verkeersopstopping vast te lopen?
Kan hij een zijweg nemen of een ommetje maken, zonder zijn bestemming uit het oog te
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verliezen? Kan hij een andere werkwijze voorstellen die meer aangepast is aan de gegeven
situatie of aan de nood van de cliënt? Hieruit zal ook blijken of zijn theoretische kennis
operationeel is. Dit alles is maar mogelijk voor zover hij verschillende werkwijzen kan toepassen.
Een dergelijke soepelheid heeft niets met virtuositeit te maken. Ze houdt rekening met de
evolutie van de cliënt. Daartoe is het nodig dat de kandidaat de miskenningen en discrepanties, zowel in woorden als gedragingen, van de cliënt onderkent. Dergelijke uitwijkmaneuvers geven hem informatie over de reële mechanismen die de cliënt gebruikt om parasietgevoelens (rackets) en spelen te bestendigen. Zijn opmerkzaamheid stelt hem in staat
te beslissen waar, wanneer en hoe hij deze uitwijkmaneuvers zal confronteren zonder zijn
doel uit het oog te verliezen. Een confrontatie, die de cliënt de mogelijkheid geeft om
zich bewust te worden van deze maneuvers om zodoende op ander gedrag te kunnen overstappen.
Uit de wijze waarop de kandidaat intervenieert blijkt of hij dit met gevatheid doet. Kan
hij zich kort en bondig uitdrukken? Kan hij de bal opvangen en terugkaatsen? Kan hij zijn
suggesties en werkmethoden gevat uiteenzetten, zodat de cliënt meteen duidelijk ja of nee
kan antwoorden? Kan hij de valkuilen van herhaalde verklaringen, van gecompliceerde
rechtvaardigingen en van schuchtere excuses ontwijken?
Het lijkt me dat deze vier opgesomde categorieën elkaar wezenlijk aanvullen. Ze geven
tevens reeds heel wat aanduidingen voor de vier volgende. Indien er heel wat schort aan de
vorige punten kunnen we verwachten dat er schadelijke interventies voorkomen in zijn
praktijk. Ze vloeien zelden voort uit de opzettelijke bedoeling van de kandidaat, maar wel
uit zijn feitelijke onmacht om een bepaalde situatie goed op te vangen. In T.A. bestaan er
in feite geen "neutrale" interventies. Ofwel versterken de interventies het dys-functionele
gedrag van de cliënt, al was het maar door het nog eens over te laten doen, ofwel ontmantelen zij dit gedrag op één of ander punt.
Sommige interventies zijn zo direct constructief dat zij terecht als helpend kunnen gewaardeerd worden.
Wanneer de kandidaat toont dat hij schadelijke interventies uitbant en helpende inbouwt
in zijn benaderingswijze, geeft hij blijk van zijn sterkte. Hij leent er zich niet toe uit zijn
lood geslagen te worden of te worden vastgepind. Ten overstaan van herdefinities of spelen, slaagt hij erin geen positie in de Karpman-driehoek ( Redder - Slachtoffer - Vervolger) in te nemen. Hij blijft rustig zichzelf en is in staat die bescherming (protection) te
geven die zijn permissies werkzaam maken.
Een dergelijke sterkte is een garantie voor de ontplooiing van zijn intuïtie en creativiteit.
Is hij in staat om een oogopslag of een zenuwtrek op te merken en te begrijpen, om een
onbenullig voorval zinvol uit te buiten, om een overwachte stap te zetten? Doet hij dat
met een zwierige elan waar men plezier aan kan beleven, terwijl men tevens merkt. hoe
passend en weldoend deze onverwachte wendingen zijn.
Zo zien we dat ook deze vier categorieën nauw met elkaar verweven zijn. Blijft dan nog de
elfde: de ethische houding. Uit verschillende van bovenvermelde punten blijkt reeds een
ethische houding: de kandidaat onthoudt zich van schadelijke interventies; hij is in staat
helpend tussen te komen; hij geeft blijk van gevatheid en sterkte. Kent hij de grenzen van
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zijn kunnen en niet-kunnen? Weet hij raad wanneer een cliënt naar een ander dient verwezen te worden? Tenslotte - en dit lijkt mij het belangrijkste aspect van de ethische
houding - is er een overeenstemming tussen zijn persoonlijke normen, waarden en principes en zijn attitude? In hoeverre is er een overeenstemming met de gebruiken, de im- en
expliciete normen van zijn eigen milieu, en met de eventuele wettelijk vastqestelde bepalingen en voorschriften? Hoe verantwoordt hij zijn eigen ethiek? Hoe vergewist hij er zich
van of deze gebruiken, normen en wetten door zijn cliënt worden geaccepteerd? Indien de
cliënt een verschillende instelling heeft, welke consequenties heeft dat voor zijn hulpverlening?
Wanneer de juryleden de kandidaat op deze elf categorieën een "satisfecit" toekennen, erkennen zij hem als transactioneel analyticus, omdat deze elf karakteristieken in hun onderlinge samenhang een coherent beeld vormen van een transactioneel analyticus.
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Raymond Hostie is groepspsychotherapeut, provisional teaching member (C.C.P.T.M.)
van de International Transactional Analysis Association (I.T.A.A.), docent aan de Katholieke Universiteit te Leuven en huidig voorzitter van de European Association tor Transactional Analysis (E.A.T.A.).
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wegw11s in t. a.
In deze rubriek willen wij u regelmatig op de hoogte houden van diverse ontwikkelingen
rond de T.A.-beweging als: organisatievormen, opleidingsmogelijkheden en opleidingseisen,
geschiedenis van de organisaties, literatuur uit binnen- en buitenland.
Als u relevante informatie hebt of wilt attenderen op bepaalde zaken, neemt u dan kontakt met ons op.
Redaktie-adres voor deze rubriek: Joop van Gor p.
International Transactional Analysis Association
In 1958 begon de grondlegger van de T.A., Eric Berne, met een serie bijeenkomsten onder
de naam The San Fransisco Social Psychiatry Seminar. Hierin werden de basisideeën van
T.A. uitgewerkt. In 1960 werd de groep erkend als een non-profitorganisatie die alternatieve benaderingen gaf van eerdere vormen van psychotherapie. Later, toen de theorie verder ontwikkeld werd, koos de groep de naam van The San Francisco Transactional Analysis Seminars.
In 1965 werd deze S.F.T.A.S. de International Transactional Analysis Association
( I.T.A.A.) ter verbreiding van de T.A.-inzichten en om te zorgen voor vorming en kwalificatie van hen die T.A. willen toepassen. Momenteel heeft de Association meer dan 10.000
leden, over de hele wereld verspreid.
De I.T.A.A. waakt ervoor dat hoge kwaliteitseisen gesteld blijven worden aan degenen die
T.A. gebruiken als behandelingsmethode in therapie, als counselingsvorm, die onderwijs
geven met behulp van of in T.A. of die konsultatie geven.
Alleen personen die een gekwalificeerd lidmaatschap binnen de I.T.A.A. hebben zijn bevoegd zich Transactioneel Analyticus te noemen. Een dergelijk gekwalificeerd lidmaatschap kan pas na een gedegen opleiding en examen verkregen worden.
Deze lidmaatschappen worden als volgt aangeduid:
Special Fields Member (SFM): voor hen die T.A. in niet-therapeutische situaties, zoals
organisaties en onderwijs b.v., gebruiken.
Clinical Member (CM): voor hen die T.A. in therapeutische settingen hanteren.
Bij beide vormen bestaat nog een Teaching Membership wat opleidingsbevoegdheid geeft
(SFTM en CTM).
Ook het in opleiding zijn voor een van de genoemde lidmaatschappen wordt expliciet aangeduid.
Iemand die voor Special Fields Member studeert: Special Fields Trainee (SFT); die
voor Clinical Member studeert: Clinical Member Trainee (CMT); die voor Teaching
Member studeert: Provisional Teaching Member (SFPTM en CCPTM).
Verder kent de I.T.A.A. nog: Associate Regular Members. Deze vorm is voor hen die belangstelling hebben in TA en zich willen organiseren maar verder geen speciale opleiding
wensen te volgen. Daarnaast: Regular Members: voor hen die drie jaar ingeschreven zijn
als ARM en een inleidende cursus in T.A., de zogenaamde 101, gevolgd hebben.
In een volgend nummer zullen wij nader ingaan op opleidingseisen en opleidingsmogelijkheden.

29

European Association for Transactional Analysis
De E.A.T.A. is in 1975 opgericht met als doelstellingen de verspreiding van T.A. binnen
Europa, koördinatie van een aantal activiteiten van de nationale organisaties en eventueel
verzorging van een aantal taken die nu alleen via de I.T.A.A. mogelijk zijn.
Zij heeft er voor gezorgd dat het sinds enkele jaren mogelijk is de in de vorige paragraaf
genoemde examens in Europa af te leggen en gedeeltelijk ook al in de eigen taal.
E.A.T.A. geeft een periodiek uit The Newsletter.
Jaarlijks wordt een congres georganiseerd dat bij toerbeurt in een van de elf aangesloten
landen plaats vindt. Dit jaar wordt het gehouden in Aix en Provence te Frankrijk. Verdere
gegevens vindt u bij de Agenda in dit nummer.
Elk aangesloten land heeft twee afgevaardigden in de E.A.T.A.-counsel. Voor België zijn
dat momenteel:
Raymond Hostie, Minderbroedersstraat 11, 3000 Leuven.
Salomon Nasielski, 31 Route des Marnieres, 1328 Ohain.
Voor Nederland:
Marijke van der Does, Voorstraat 55, Noordwijk.
Peter Lucas.
President van de organisatie is Raymond Hostie.
De werkzaamheden worden verricht in kommissies die zich o.a. bezig houden met de verhouding tussen de E.A.T.A. en de landelijke organisaties en de verhouding E.A.T.A. en
I.T.A.A. De bedoeling is nl. een grotere zelfstandigheid te verkrijgen zodat een aantal formele regelingen rond examens e.d. niet steeds via de I.T.A.A. hoeven te lopen.

Geannoteerd literatuuroverzicht
BERNE, ERIC
Mens erger je niet, de psychologie van de menselijke verhoudingen
's-Gravenhaqe, N.V.S.H., 1974.
Uiteenzetting van de spel-analyse. Een spel is een belangrijke vorm van kontakt tussen
mensen waarbij onder de oppervlakte heel andere dingen bedoeld worden dan wat er feitelijk gezegd wordt. Spelen zijn vaak onbewust.
Berne heeft een speelse stijl en gebruikt allerlei termen en benamingen uit het dagelijks
leven. Daardoor wordt het boek bedriegelijk. Het lijkt eenvoudig maar is bij nader inzien
erg kompakt en moeilijk leesbaar. Dit laatste ook door de vele gedachtensprongen van de
schrijver.
Een van de basiswerken van de Transactionele Analyse.
Oorspronkelijke titel: Games people play.

BERNE, ERIC
Wat moet je zeggen nadat je hallo gezegd hebt? Den Haag, Bert Bakker, 1974.
Theorie van het levensscript in een typische schrijfstijl waarbij veel gebruik gemaakt is van
de sprookjeswereld, mythologie e.d. De invloed van ouders op hun kinderen wordt duidelijk gemaakt en aangegeven wordt hoe direkt en indirekt doorwerkende zaken van betekenis zijn in het verdere leven. Therapeutische verandering betekent dan ook: leren afrekenen met ge- en verboden uit het verleden.
In de Nederlandse vertaling ontbreken enkele belangrijke gedeelten over de psychotherapie van het levensscript, over methodologische problemen en betreffende vragenlijsten die in de therapie gebruikt kunnen worden.
Oorspronkelijke titel: What do you say after you say hello?

BERNE, ERIC
Transactionele analyse in de psychotherapie, een methode voor individuele en sociale psychologie. Amsterdam, Alpha-boek, 1977.
Het eerste boek van Berne waarin de T.A.-begrippen gehanteerd worden. Ze hebben dan
ook lang nog niet de helderheid die in latere geschriften kenmerkend is. Het boek is gericht op de therapeutische praktijk en als inleiding in T.A. minder geschikt.
Oorspronkelijke titel: Transactional Analysis in Psychotherapy, a systematic individual
and social psychiatry.
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JAMES, MURIEL en JONGEWARD, DOROTHY

STEINER, CLAUDE

Wie waagt die wint; Transactionele Analyse met Gestalt eksperimenten.
Amsterdam, Addison Wesley, 1974.

Op dood spoor; Transactionele Analyse van levensskripten. Amsterdam, Bert Bakker, 1976

Algemene inleiding in de basisbegrippen van de Transactionele Analyse. Heldere uiteenzettingen waarbij veel van praktijkvoorbeelden gebruik gemaakt wordt. Deze zijn vaak wel
sterk geënt op de Amerikaanse levensstijl.
leder hoofdstuk wordt afgesloten met eksperimenten en oefeningen die bedoeld zijn om
het begrippenkader op de eigen leefsituatie toe te passen.
Oorspronkelijke titel: Born to win.

HARRIS, THOMAS A.

Na een korte samenvatting van de T.A.-theorie beschrijft deze leerling van Berne ontstaan,
inhoud en therapie van drie tragische levenspatronen: het depressiescript, het waanzinscript en het verslavingsscript. Het boek is vooral psycho-therapeutisch van betekenis.
Opgenomen is een boeiend en belangrijk hoofdstuk van Hogie Wyckoff over de duidelijke
verschillen tussen specifieke mannelijke en vrouwelijke scripts.
Steiner is ook bekend uit de beweging van de Radicale Psychiatrie. Een belangrijk boek
waarvan het alleen jammer is dat het zo slecht vertaald is. Er komen zelfs evidente fouten
in als het verkeerd benoemen van ego-posities.
Oorspronkelijke titel: Scripts people live.

Ik ben o.k., jij bent o.k. Bilthoven, Ambo, 1973.
Een van de populairste inleidingen in de Transactionele Analyse.
Een wezenlijk verschil met de meeste T.A. auteurs is dat Harris (in de sfeer van Adlers
lndividualpsychologie) er van uit gaat dat de mens met een fundamenteel minderwaardigheidsgevoel geboren wordt. ( 1 k ben niet o.k., jij bent o.k.). Berne e.a. vertrekken vanuit
een optimistischer mensbeeld: ik ben o.k. jij bent o.k.
Een heldere uiteenzetting, vooral wat de elementen uit de persoonlijkheidsleer betreft.
Jammer dat het boek in de tweede helft teveel de sfeer krijgt van een nieuwe heilsboodschap: met T.A. kan je niets gebeuren en zijn alle problemen op te lossen!
Oorspronkelijke titel: l'm o.k., you're o.k.!

CAMPOS, LEONARD en Me CORMICK PAUL
Wat kan ik doen met transactionele analyse? Amsterdam, Werkplaats voor persoonlijke en
sociale ontwikkeling, Singel 95.
Eenvoudige korte inleiding in de basisbegrippen van de Transactionele Analyse. Wordt gebruikt als voorbereidende lektuur op het deelnemen aan een T.A. groep. Wat stijf vertaald.
Oorspronkelijke titel: lntroduce yourself to T.A.

HALLETT, K
De alleenstaande ouder; positief hanteren van een krisissituatie.
Rotterdam, Lemniscaat, 1975.
Toepassing van T.A. op een specifiek probleemgebied: hoe beleef je een echtscheiding of
de dood van een partner, wat kun je doen om de problemen die je dan tegenkomt het
hoofd te bieden, hoe moet het verder met de kinderen?
Duidelijk geschreven. Ook heel bruikbaar voor mensen zonder psychologische scholing.
Oorspronkelijke titel: A guide for single parents.

32

33

terminologie
Eén van de doelen van E. Berne was om in zijn therapie een gemeenschappelijke taal met
zijn cliënten te gebruiken. Zonder in oversimplificaties te vervallen zijn Berne en zijn volgelingen daarin geslaagd. Bij vertaalde T.A.-werken echter stoten we vaak op een grote variatie aan Nederlandse vertalingen van de kernwoorden. Nog vaker worden bepaalde
Amerikaanse termen zomaar overgenomen 'omdat er geen goede en eenduidige Nederlandse equivalenten zouden zijn.
In deze rubriek, die in elk nummer van Strook zal komen, willen wij met uw hulp op zoek
gaan naar een in T.A.-kringen algemeen aanvaarde woordenschat. Met uw hulp ... ? Het
lijkt ons belangrijk dat we zowel uit Vlaanderen als uit Nederland zoveel mogelijk suggesties krijgen, om zodoende na verloop van tijd een definitieve woordenlijst te kunnen
maken. U zult bemerken dat we bij bepaalde termen verschillende mogelijke vertalingen
geven; graag horen we wat uw voorkeur is. Sommige moeten we zelfs met een"?" afdoen,
wij hopen aan de hand van uw creativiteit goed-in-de-mond-en-oorliggende Nederlandse
woorden te vinden. Dank voor uw medewerking.
Stuur uw suggesties naar:
Mia Famaev, Psychotherapeutisch Centrum "De Viersprong", Gasthuisstraat 6,
Halsteren, Nederland.
Wim Geudens, Waasdonk 141, 2100 Deurne, België.
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Adapted Child

Aangepast Kind (A.K.)

Adult

Volwassene (V.)

allower

permissie gevende boodschap

angular transaction

hoektransactie

complementary transaction

complementaire transactie

con tam ination

besmetting

crossed transaction

kruistransactie

Critica) Parent

Kritische Ouder (K.O.)

decathect an ego state

een ik-toestand uitschakelen

discount

Ww. miskennen; ontkrachten
Znw. miskenning; ontkrachting

driver

opjager; dwingende boodschap

early child decision

vroeg kinderlijke beslissing

egogram

egogram

ego state

ik-toestand; ik-zijnswijze; ego-positie

Electrode

Elektrode

Free Child

Vrij Kind (V.K.)

gallows Jaughter

galgen lach; galgenhumor

game

Spel

goër

versterkende boodschap
aanmoedigende boodschap

grandiosity

schaalverandering

injunction

verbod

intimaèy

intimiteit

(Karpman) Drama triangle

drama-driehoek (van Karpman)

1 ife position

basispositie
existentiële positie

life script

levensscript

little Lawyer

Kleine Professor

little Professor

Kleine Professor

Natura) Child

Vrij Kind (V.K.)

negative stroke

negatieve streling
negatieve stroke
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Nurturing Parent

Zorgende Ouder (Z.O.)

parenting

?
(bevoogden 7)
( beo uderen? Ouderen?)

pavoff

afrekening; uitbetaling winst; gevoelswinst

permission

toestemming

Persecutor

Vervolger; Aanklager Aanvaller

agenda
Mededelingen in deze rubriek worden gratis geplaatst. Hebt u meer plaatsruimte nodig
dan kunt u adverteren. Wendt u voor de advertentietarieven tot de redaktieadressen.
Mededelingen voor deze rubriek kunt u voor België zenden aan Chris Desteunder, Ridder
van Ranstlei 113, 2510 Mortsel.
Voor Nederland aan Joop van Gorp, Jac. van 't Hofflaan 8, 5056 VJ Berkel-Enschot.

Pig Parent

ZwijnOuder, Heksenmoeder

positive stroke

positieve streling
positieve stroke

potency

kracht; sterkte
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protection

bescherming

racket

schijngevoel; para si et-gevoel; ersatzgevoel

redicision

herbeslissing

reparenting

?

Rescuer

Redder

script

script

second order
structural analysis

structurele analyse
van de 2de orde

Kennismakingssessies met T.A., geleid door Erica Seynaeve CMT
- zaterdag en zondag 18 - 19 en 25 - 26 aug. '79
- zaterdag en zondag 24 - 25 nov. en 8 - 9 dec. '79
Leertherapiegroep, geleid door Raymond Hostie, CCPTM
4 weekends tussen oktober '79 en februari '80.

stamp

Zegeltje

stroke

stroke; streling

strokehunger

drang naar (behoefte aan) strelingen, strokes

survival decision

overlevingsbeslissing

transaction

transactie

ulterior transaction

transactie met een dubbele bodem

Vengeful Child

Wraakzuchtig kind

Victim

Slachtoffer

Inlichtingen en inschrijvingen op het secretariaat van V.I.T.A., Ridder van Ranstlei 113,
2510 Mortsel, tel. (013) 30.87.71
C.F.1.P.

lnitation à l'A.T.
- jeudis et vendredis 7 - 8 et 21 - 22 juin
animation: Jacques Dekoninck CMT.
Inlichtingen en inschrijvingen op het C.F. I.P., Av. Gribaumont, 153, 1200 Bruxelles,
tel. (02) 770.50.48.
L' Atelier Transactionnel
Atelier:
- samedi et dimanche 2 - 3 juin
objet: L'application de la Methode des Schiff à des clients normaux et nevrotiques.
animation: Salomon Nasielski CCTM et Antoinette De Mol, CMT.
Inlichtingen en inschrijvingen bij L'Atelier Transactionnel, Av. Buyl, 148 B1, 1050
Bruxelles.
Workshop Ruth en Stan Caplan R.M. over echtpaar- en sextherapie.
donderdag 25 oktober '79 tot zondag 28 oktober '79.
Inlichtingen en inschrijvingen: P. en E. Seynaeve, Tervuurse Vest, 21 /73, 3030- Heverlee.
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ACTIVITEITEN IN NEDERLAND

ZWITSERLAND

A.N.I.T.A.

Centre Tranor,

Studiedagen
· vrijdag 8 juni 1979.
Onderwerp: Pijn-schema, T.A. en Neurosen.
Plaats: Vormingscentrum "Oolgaardt", Klingelbeekseweg 19, Arnhem.
- zaterdag 15 september 1979
Onderwerp: Steiner/Gouldings/English
Plaats: Pension "De Instuif", Duinweg 14, Noordwijk aan Zee.
Inleidende kursus in T.A. (101)
- vrijdag 7 en zaterdag 8 september.
Plaats: De Oolgaardt Arnhem
- Studiedag en workshops
17 september studiedag
18-19 september workshop
20-21 september workshop
Shea Schift

Séminaires:
- samedi et dimanche 2 - 3 juin
objet: Comment puis-je utiliser l'A.T. après avoir lu Ie livre
"D'accord avec soi et les autres".
animation: Michael Reddy CTM.
- samedi 15 et dimanche 16 septembre
objet: Deuil - envie et reconnaissance
animation: Konstanz Robertson - Rose, CM
- samedi 29 et dimanche 30 septembre
objet: Comment voulez-vous écouter et être écouté,
Comment comprendre et être compris
animation: Bernard Schwok CMT.
1 nl ichtingen en inschrijvingen op het Cent re Tra nor, 14 - 16, rue du Roveray, 1207 Genève,
Suisse.
A.S.P.A.T.

- Opleiding voor CM en SFM
start in september.
Inlichtingen voor alle activiteiten van A.N.I.T.A. bij Maarten Kouwenhoven, Prins Bernhardlaan 11, Ermelo.

ACTIVITEITEN IN HET BUITENLAND
FRANKRIJK
E.A.T.A.
- 5th European Conference
July 1 - 7 Aix-en-Provence

- Workshops:
- 6 - 7 - 8 juin '79
- 7 - 8 - 9 novembre '79
Dr. Ted Novey TM avec Pat Rosenthal Novey
Inlichtingen en inschrijving: Vis ion Humaniste, 43 Chemin de la Greuve, 1214 Vernier G E,
Suisse
- 16 - 17 - 28 - 29 - 28 · 29 ·
Rebecca

18 May '79
30 Sept. '79
30 Nov. '79
Trautman CCPTM, and Dr. Richard Erskine T.M.

Inlichtingen en inschrijving: Jenni Hine, Chemin des Meyrnoz, 1297 Founex V D, Suisse.

Inlichtingen en inschrijvingen: E.A.T.A., 35, Rue de Coulmiers, 75014 Paris.

U.S.A.
Western lnstitute for Group and Family Therapy

ITALIE

Mount Madonna branch

Seminari Romani Analysi Transazionale
- Workshop:
- wednesday 12 to sunday 16 September
Hedges Capers, CTM: The rninlscript
Inlichtingen en inschrijving bij Dr. Maria Teresa Romanini, Via Tito Livio, 176, 00136
Roma, ltalia.
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- Workshops:
· 4 week workshop July 2 - July 27
Leaders: Bob and Mary Gouldinq, CTM.
· 2 week advanced workshop: September 1 · 13
Leaders: Bob and Mary Goulding, CTM.
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Inlichtingen en inschrijving W.I.G.F.T., 26 2 Gaffrey Road, Watsonville, CA 95076 U.S.A.

mededelingen van het bestuur

Palo Alto Branch

van v.L. t. a.

Workshops:
- 2 one-week workshops in Porto Heli, Greece
June 17 - 23 and June 24 - 30
leader: George Thomson, CTM and Anna Kyriazakis Miller, CCPTM
- 2 week workshop in T.A. and other therapies
July 23 - August 3
leader: George Thomson, CTM, and Guest faculty
- 1 week Advanced T.A. Gestalt workshop
August 13 - 17
leader: George Thomson, CTM
Inlichtingen en inschrijving W.1.G.F .T., Box 350, Star Route, 2, La Honda, CA 94020 U.S.A.
Cathexis lnstitute

Het Vlaams Instituut voor Transactionele Analyse wil in de eerste plaats de mensen groeperen die actief betrokken zijn bij T.A. in hun beroepsleven.
Uit reacties in de afgelopen maanden is echter gebleken dat er heel wat belangstelling bestaat voor T.A. ook buiten de verschillende vakgebieden (psychotherapie, onderwijs, bedrijf).
Het bestuur van V.I.T.A. heeft dan ook besloten de vereniging open te stellen voor alle
mensen met belangstelling voor T.A., zonder hierbij te willen afdoen aan het karakter van
een beroepsvereniging.
Hiertoe werden de voorwaarden tot lidmaatschap herzien en een nieuwe kategorie leden
werd toegevoegd.
Thans ziet het er uit als volgt:

- Summer Training in San Antonio, Texas
1 - 15 June '79
Jacqui Schift TM and Cathexis staff

Er bestaan 3 vormen van lidmaatschap:
1) het A-LIDMAATSCHAP: hiervoor is vereist een universitair of hoger niet-universitair

Inlichtingen en inschrijving bij Felipe Garcia, 138 Sunset, San Antonio, Texas 78209. ·

diploma (of gelijkgestelden) in menswetenschappen, en minstens half-time werkzaam
zijn op psychotherapiegebied.
Binnen het A-lidmaatschap bestaan 3 kategorieën waarvoor aan volgende voorwaarden
moet voldaan worden:
a) het geassocieerd lidmaatschap kan toegekend worden nadat:
1. voldaan is aan de algemene voorwaarden tot het A-lidmaadschap (zie hoger).
2. een "101" cursus of kennismakingssessie gevolgd werd.
b) het aspirant lidmaatschap kan worden bekomen na het voldoen aan de vorige eisen
en na het tekenen van een opleidingscontract voor Clinical Member met de I.T.A.A.
( International Transactional Analysis Association).
c) het gewoon lidmaatschap kan verkregen worden na het voldoen aan de vorige eisen
en na het slagen in de examens voor Clinical Member zoals voorgeschreven door de
I.T.A.A.
2) het B-LIDMAATSCHAP: hiervoor is vereist een universitair of hoger niet-universitair
diploma (of gelijkgestelden) in het eigen vakgebied en minstens half-time werkzaam
zijn in onderwijs-, bedrijfs- of pastorale sector.
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Binnen het B-lidmaatschap bestaan dezelfde 3 kategorieën nl.:
a) het geassocieerd lidmaatschap
b) het aspirant lidmaatschap
c. het gewoon lidmaatschap
met dezelfde voorwaarden waaraan moet voldaan worden, alleen gaat het hier om een
Special Fields opleiding bij de I.T.A.A.
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3) de nieuw ingestelde vorm : het BELANGSTELLEND LIDMAATSCHAP is open voor

iedereen die noch voor het A, noch voor het B lidmaatschap in aanmerking komt en
belangstelling heeft voor T.A. en voor V.I.T.A.
Het lidgeld voor het A- en 8-lidmaatschap werd vastgesteld op 1000 Fr., voor het belangstellend lidmaatschap op 800 Fr. Voor beiden is het abonnement op "Strook" hierin bebrepen.
Aspirant en gewone leden van het A en B lidmaatschap hebben stemrecht en kunnen tot
bestuursfuncties toetreden. Voorlopig, bij gebrek aan voldoende aspirant en gewone
leden, hebben de geassocieerde leden van beide lidmaatschapsvormen dezelfde rechten.

mededelingen van het bestuur
van

n. v. t. a.

Verslag van de notulen van de vergaderingen van de N.V.T.A. die eenmaal per maand in
IJsselstein plaatsvinden, in de periode van 31 oktober 1978 t/m februari 1979. Hieronder
volgt wat er globaal besproken is en waar we als bestuur mee bezig zijn.

Belangstellende leden hebben geen stemrecht en kunnen niet in het bestuur zetelen.
Het aanvragen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren. De formulieren hiervoor worden door de vereniging verstrekt.
Het bestuur gaat de verstrekte gegevens na en besluit over het opnemen in het instituut en
over de vorm van het lidmaatschap. Alvorens tot het lidmaatschap te worden toegelaten,
worden de namen van de kandidaten bekend gemaakt in "Strook", waarbij de leden binnen de veertien dagen schriftelijk bezwaar kunnen aantekenen tegen het gevraagde lidmaatschap.
Volgende kandidaturen liepen op het secretariaat binnen:
A-Lidmaatschap:
Gewone leden:
- Aspirant leden:

- Geassocieerde leden:

8-Lidmaatschap:
Aspirant leden:
- Geassocieerde leden:

Hostie Raymond
Coenegrachts Ann ie
Seynaeve-Woertman Erica
Van Parijs Rafaël
Brausch Maddy
Desteunder Christiane
Du Four Carlo
Hamerijck Magda
Stellamans Guido
Termote Redgy
Titeca Jacques
Vanhooren Erik

Verwee Jacques
Geudens Wim
Micholt Nelly
Rosseau Emile
Rosseau-De Raeymaekers Sonja
Spaas-Marie Francine
van Regemorter-Schoenmaekers Jeanne

In geval van bezwaar stelt het bestuur een onderzoek in waarbij de betrokkenen gehoord
worden, waarna het bestuur een definitieve beslissing neemt.
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Het nieuwe bestuur bestaande uit voorzitter: Mart Bolten, secretaris: Maarten Kouwenhoven, buitenlandse kontakten: Marijke v.d. Does en penningmeester: Ger Heester kwamen 31 oktober als nieuw bestuur van de N.V.T.A. voor het eerst in IJsselstein bij elkaar.
In deze eerste vergadering wordt er aan gedacht om een 5e bestuurslid toe te voegen. Na
enige discussie komen we tot de volgende kriteria: het moet een vrouw zijn, iemand uit de
hoek van de F.O.R.T. groepen, het M.8.0. veld vertegenwoordigen, liefst uit het zuiden
des lands en afkomstig uit het werkveld van de gezondheidszorg.
Op de 2e vergadering wordt besloten dat Mart Bolten zal vragen aan Korrie van Kampenhout of zij zitting wil nemen in het bestuur, laatste stemt toe en wordt per november 5e
bestuurslid.
Samenwerking tussen A.N.I.T.A., de Viersprong en de N.V.T.A. wordt als positief gezien
en zal later nog een punt van verdere discussie zijn.
Iedere zichzelf respecterende vereniging "bezit" een opleidingscommissie volgens het bestuur.
Voorlopig zal deze functie door het N. V .T.A. bestuur worden waargenomen tot dat zal
blijken dat dit niet meer noodzakelijk is.
Het werken in deze commissies zal overigens ten alle tijde geschieden onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.
Vanuit het bestuur is een "blauwdruk" gemaakt van een T.A. opleiding welke geheel beantwoord aan de door de I.T.A.A. gestelde eisen en tevens voldoet aan de Nederlandse opleidingseisen.
Over dit idee wordt nog verder gepraat ook omdat het een belangrijk aspect is in de
samenwerking tussen A.N.I.T.A. en de Viersprong.
Na discussie onderscheiden we in de opleiding vier hoofdlijnen:
1. die mensen welke een opleiding willen volgen tot psychotherapeut en in aanmerking
willen komen voor het NVP lidmaatschap en tevens willen studeren onder een 1.T.A.A.
kontrakt met als doel het C.M. (clinical-member);
2. die mensen welke een opleiding willen volgen tot C.M. via de I.T.A.A. en in het veld als
therapeut willen werken met T.A. echter niet het N.V.P. lidmaatschap nastreven;
3. die mensen welke een opleiding willen volgen tot S.F .M. (special field member) via de
I.T.A.A. en in het special field met T.A. willen werken;
4. alle andere opleidingsaktiviteiten zoals 101, studiedagen e.d. zonder direkte oogmerken van kwalificatie.
Verdere uitwerking van deze vier hoofdlijnen is nog noodzakelijk.
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Voorgesteld wordt om een speciale commissie te vragen, het huishoudelijke reglement van
de N.V.T.A. samen te stellen.
Als leden voor deze comm issie zijn benoemd: Gerrit Roosjen, Kees Sanders en Gerben
Hellinga.
Een erfenis van het vorig bestuur; de vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel te Enschede en is hier ook officieel opgericht en gevestigd. Om ons verdere
moeite te besparen zal dit zo gehandhaafd blijven.
Het bestuur moest, n.a.v. de council-meeting van de E.A.T.A. afgelopen november in
Londen, zich een mening vormen hoe de relatie NVTA is ten opzichte van êle nationale
T.A. verenigingen en de overkoepelende Europese T.A. vereniging E.A.T.A. Evensans de
relatie E.A.T.A. en I.T.A.A.
Over de samenvatting van dit gesprek is een concept gemaakt wat opgestuurd zal worden
naar de door de E.A.T.A. speciaal hiertoe opgerichte subcommissie, die in februari in
Brussel zal vergaderen (deze vergadering is door omstandigheden toen niet doorgegaan).
Stand van zaken aanvraag opleidingserkenning; als het doorgaat dat de Nederlandse opleiding in T.A. zal worden erkend, verkeren we, vergeleken met de andere Europese landen,
in een vrij unieke situatie. In vrijwel geen één Europees land wordt T.A. nog door de overheid als een officiële richting, binnen de psychotherapie erkend.
De verschillende universiteiten (sub-faculteiten, klinische psychotherapie) in Nederland
worden aangeschreven over het bestaan van de T.A. journal.
Het Bulletin en Journal zullen door het bestuur aangeschaft worden, zodat de N.V.T.A.
leden over kopieën van deze bladen kunnen beschikken (f. 0,50 per kopie, niet leden
f. 0,75) door overmaking op postgiro 3703189 t.n.v. N.V.T.A., Libra 14, IJsselstein.
Naar aanleiding van enkele aanvragen voor lidmaatschap komt de procedure ter sprake.
Eveneens hoe nieuwe opgaven gehonoreerd worden. Over de status van lidmaatschap +

criteria is nog geen duidelijkheid.
Het is de bedoeling om voortaan in iedere uitgave van Strook u te informeren over de
bestuursaktiviteiten.
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