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Voor u ligt het tweede nummer van Strook, het zomernummer. We zijn blij dat het eerste
nummer zo'n goed onthaal gevonden heeft. We zijn blij met de strokes die we van u kregen en hebben serieuze belangstelling voor de kantekeningen die u plaatst.
Een redaktie blijkt sterk toekomstgericht te zijn. Terwijl we enige druppels champagne
plengen bij gelegenheid van de geboorte van Strook 1 moet het tweede nummer al weer
persklaar gemaakt worden en het derde op stapel gezet.
We willen voortaan elk nummer beginnen met een inleidend artikel betreffende basisbegrippen uit de T.A. In deze aflevering gaat Raf Van Parys in op de Structuuranalyse van
ego-posities en op het functionele gebruik daarvan.
Illustratief hiervoor kan de eerste vertaalde bijdrage zijn die we opnemen. Stephen Karpman beschrijft in "Options", een artikel uit het T.A.Journal, alternatieven om vastgelopen communicatie weer op gang te brengen. Het artikel is voorgedragen voor de Eric
Berne Award. Dit is een prijs die binnen de I.T.A.A. uitgereikt wordt aan hen die belangrijke uitbreidingen gaven aan de T.A.-theorie.
Mart Balten bespreekt problemen rond het oorspronkelijk psychoanalytische concept van
de psychische energie en de ego-posities.
Dat T.A. een duidelijk systeem is om bepaalde complexe probleemgebieden te verkennen
toont Redgy Termote aan in een artikel over alcholisme. Hij bespreekt gangbare opvattingen over alcoholverslaving en verduidelijkt bepaalde problemen met behulp van het
T.A. begrippenkader.
T.A. wordt vaak vergeleken met de psychoanalyse van Freud. Gerben Hellinga stelt de
grotere verwantschap tussen T.A. en de lndividualpsychologie van Adler aan de orde.
Wij hopen dat meer lezers zich geroepen voelen de gelederen van de Strook-auteurs te komen versterken. We denken bijvoorbeeld aan artikelen uit de Special Field sector, ook al
omdat in ons taalgebied T.A. juist daar veel toepassingen heeft gevonden. Veel belangstelling is er ook voor gevalsbeschrijvingen en -analyses omdat daarin juist de toepasbaarheid
van de theorie tot uiting komt.
Denkt u erover op een van deze of andere terreinen te publiceren neemt u dan eens kontakt op met een van de redaktieadressen.
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ik-toestanden en de strukturele
en funktionele analyse van de

persoon l 11kheid
Raf Van Parys
Inleiding.
T.A. is gebaseerd op het begrip "ik-toestanden" dat door Berne is ontwikkeld. Toch zegt
Holloway ( 1977) dat ik-toestanden (samen met rackets) "are poorly understood bij a
significant number of clinicians". Met dit artikel wil ik u een overzicht geven van deze inderdaad moeilijke materie. Ik zal het eerst hebben over de termen en begrippen die Berne
gebruikt, en dan overstappen naar recente theoretische bijdragen van Hollowav, Joines,
Porter, Woollams en Brown, Trautman.
1. Berne's definitie van de ik-toestanden en de persoonlijkheid.
Hoe kwam Berne tot het begrip "ik-toestanden"? Ten eerste door het goed observeren
van gedragingen van mensen. Ten tweede door de invloed va~ zijrtnîentör,Paul Federn,
een psycho-analyst die de Ik-psychologische richting van de psy~ho}~alre verder heeft
ontwikkeld. In het Nederlands Handboek der Psychiatrie lees ik dat Paul Federn de begrippen "Ego-stat es", en "1 k-grenzen", heeft behandeld. "Egosfätes''Jifn de belevingen
van vroegere ontwikkelingsfasen en Federn meent dat deze n.i.et sp9orlöoS verdwijnen,
maar verdrongen worden; het onbewuste deel van het Ik bestaat uit de stratificatie van
verdrongen "Egostates" (v.d. Waals, 1963).
Berne heeft zijn gedragsobservaties gekombineerd met het idee dat er stukken beleving
van vroeger blijven bestaan en kwam zo tot zijn eigen begrip van "lk)?~Stand". In 6 verschillende boeken geeft Berne (1969, 1976, 1977, 1966, 1975, 1977) met kleine variaties,
de volgende definitie van "ik-toestand":
Een ik-toestand is fenomenologisch (subjektief) een coherent systeem van gevoélens (en
gedachten) en operationeel (objektief) een coherente set van gedragspatronen. Pragmatisch
is het een systeem van gevoelens (en gedachten) dat zich manifesteert ih een körresponderende set gedragspatronen.
Berne zegt verder dat er 3 ik-toestanden zijn (Ouder, Volwassene en Kind) en legt uit
welke de gevoelens en gedragingen zijn van elk van de ik-toestanden. Hij geeft dit alles
grafisch weer in de vorm van een diagram (fig. 1 ).

Hij zegt dat dit diagram de volledige persoonlijkheid van een mens
al zijn gevoelens, gedachten, gedragingen. Berne (1966) beklemtoont dat de
den geen rollen zijn die men aanneemt, maar psychologische realiteiten. Het zijn
begrippen, zoals lch, Ess en Uber-ich, maar belevings- en gedragsrealiteiten, zelfs
realiteiten in zekere zin.
Hij vertelt dat de gemeenplaats is, dat je het telefoonnummer van een lch, Ess of
niet kunt vinden, wel dat van een Ouder (zoals de vader van een patiënt). van de
sene (zoals de patiënt zelf) of dat van het Kind (zijn telefoonnummer toen patiënt een
kleine jongen was). In "Sex in human laving", spreekt Berne over ik-toestanden als over
personen: "leder individu is 3 verschillende personen die allen in verschillende richting trekken". "De 3 cirkels van het diagram vertegenwoordigen de 3 personen die iedereen in zijn
hoofd ronddraagt". Ook in "Transactionele Analyse in de Psychotherapie" zegt Berne,
dat als O en K met elkaar in strijd liggen, dat geen strijd is tussen abstrakte, tot begrip
gemaakte krachten (zoals in de psycho-analyse), maar een herhaling van de gevechten uit
de werkelijke jeugd, om zelfhandhaving tussen werkelijke mensen. Daarom gebruikt hij
antropomorfe termen. Zoals Holloway ( 1977) het beschrijft kon Berne gedrag observeren,
maar kon hij niet - in termen van fysische strukturen - de bron definiëren van wat hij iktoestanden noemde. Volgens het principe dat funktie voortkomt uit struktuur, verkoos
Berne om de struktuur als een mentaal apparaat, een psyche te omschrijven (Freud
spreekt ook van "psyche" en "psychisch apparaat" dat bestaat uit Es, lch en Uber-ich).
Op die manier neemt Berne (1976) aan dat de belevingen en gedragingen van de 3 ik-toestanden voortkomen uit 3 korresponderende "psychische organen": Exteropsyche, Neopsyche en Archeopsysche.
In "Principles of Group Treatment" ( 1966) spreekt Berne over "psychobiologie" en haalt
hij de experimenten van Penfield aan (die door elektrische prikkeling van de hersenen iktoestanden opriep). Bij "psychische organen" gaat het dus om hersenstrukturen en bij
"ik-toestanden" gaat het om psychologische realiteiten. En hier begint de verwarring:
- Berne gebruikt hetzelfde diagram èn om ik-toestanden èn om psychische organen aan
te duiden.
Berne gebruikt de termen Ouder, Volwassene, Kind als hij het over psychische organen
heeft en als hij het over ik-toestanden heeft.
- Binnen de "strukturele analyse" maakt Berne onderverdelingen in:
1. Strukturele Kind, Volwassene en Ouder, als volgt gediagrammeerd: (= strukturele
analyse van de 2 de orde). (fig. 2).
/~
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figuur 1
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figuur 2
Volw. in Kind
Kind in Kind
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2. En "descriptieve" Kind, Volwassene, Ouder, als volgt gediagrammeerd: (fig. 3).

~

Woollams vermeldt als variaties in de diagrammering: (fig. 7).
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Ouder

Zorgende
Ouder
(Z.O.)

(K.O.)

-~
..... m
.

Rebelse Kind

figuur 3

Rebels

Berne bedoelt met "strukturele analyse" het onderkennen van ik-toestanden (zowel de
strukturele ik-toestanden van de 2e orde, als funktionele, descriptieve ik-toestanden).
ll. De ik-toestanden volgens Joines, Porter, Holloway, Woollams en Brown, Trautman.

Joines (1976), Porter (1975) en Woollams en Brown (1978) maken onderscheid tussen
strukturele analyse en funktioneJe analyse, als 2 manieren om de persoonlijkheid te zien.
Globaal gesproken wordt onder de term strukturele analyse, de onderverdeling in ik-toestanden verstaan zoals Berne beschreef als strukturele analyse van de 2de orde. (fig. 4).
vader

andere siblings
-autoriteitsfiguren
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V2

K2

Kleine Professor
Somatisch Kind

figuur 4

figuur 5

Onder funktionele analyse wordt verstaan de onderverdeling in descriptieve ik-toestanden
van Berne. (fig. 6).

,

Kind
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Laten we nu meer gedetailleerd het verschil bekijken dat de auteurs aangeven tussen strukturele en fumktionele analyse.
Vann Joines (1976) geeft als analoog beeld een wiel en zijn draaiende beweging. Verder
geeft Joines een analoog beeld van een airconditioningapparaat dat bestaat uit verschillende delen (kompressor, termostaat, luchtbuizen, enz.) en de funktie van het apparaat
(verwarming, verversing, verbruik van elektriciteit, enz.). Zo bestaat de Kind- ik-toestand
uit K1, V1 en 01 die alle 3 samenwerkend een V.K. of A.K. vertonen. Zo ook is het de
samenwerking tussen 00, VO, KO die een K.O. of Z.O. ten toon spreidt.
Joines beschrijft de strukturele ik-toestanden als personen die hele diskussies met elkaar
voeren. Bijv. 01 zegt: "moeder zal me alleen graag zien als ik er droevig uitzie"; K1 zegt:
"ik heb het nodig dat moeder me aandacht schenkt". V1; "hoe zal ik het aan boord leggen om iets te vinden dat me droevig maakt, zodanig dat moeder aandacht aan me
schenkt". (De samenspraak resulteert uiteindelijk in een A.K.).
Woollams en Brown (1978) menen dat iedere strukturele Ouder-ik-toestand afzonderlijk
aanleiding kan geven tot een funktionele ik-toestand (Z.O. of K.O.). Wat het Kind betreft
vinden ze dat 01 zich kan uiten in de vorm van A.K., V1 zowel in de vorm van A.K. als
V.K., en K1 enkel in de vorm van V.K" Strukturele ik-toestanden worden gezien als opslagplaatsen, zowel als onderling funktionerende eenheden.
Woollams en Brown beschouwen enerzijds strukturele ik-toestanden als opslagplaatsen
van "record] ngs".
00

= geïnternaliseerde "recordings" van de Ouder-ik-toestanden van ouder-figuren.

VO

= geïnternaliseerde "recordings" van de Volwassene-ik-toestanden van ouder-fi-

guren.
KO

V
01
figuur 6
) Vrij Kind
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V2

= geïnternaliseerde "recordings" van de Kind-ik-toestanden van ouder-figuren.
informatie "processor" zoals een digitale computer.
geïnternaliseerde "recordings" van geconditioneerde decisies, gevoelens en
gedrag, welke oorspronkelijk zijn gemaakt (en nog kunnen gebruikt worden)
om om te gaan met autoriteitsfiguren.
geïnternaliseerde "recordings" van vroegere Kleine Professor gedachten. Bron
van intuïtieve en kreatieve denken.
7

- K1

("Somatisch Kind"): bron van ongecensureerde gevoelens en noden. Geïnternaliseerde "recordings" van vroegere ongeconditioneerde gevoelsresponsen op
gebeurtenissen.

) Regels

Woollams en Brown spreken anderzijds van 01 gedrag (Elektrodegedrag) en geven bijv.
aanwijzingen hoe men de Kleine Professor kan zien in het gedrag. Dus: volgens hen kunnen zowel strukturele als de funktionele ik-toestanden uiterlijk, door gedrag, waargenomen worden.
In de artikelen van Porter en Joines en in het boek van Woollams en Brown wordt er met
geen woord gerept over psychische organen.
Welk is dan het verband tussen ik-toestanden en psychische organen?
Holloway (1977) heeft daar de volgende ideeën over:
Uit zijn bijdrage in "T.A. after Berne" leid ik af dat hij een ik-toestand per definitie ziet
als iets funktioneels, als een gedragsmanifestatie, als het resultaat van iemands interne psychische operaties (van het samenspel van iemands psychische organen). Een ik-toestand is
een dynamisch funktionele manifestatie, die het resultaat is van externe stimuli, interne
stimuli (Kind als psychisch orgaan), interne opgeslagen gebeurtenissen en instrukties
(Ouder als psychisch orgaan) en de graad van synthese of integratie die de persoon heeft
bereikt (Volwassene als psychisch orgaan).
Wanneer een Ouder als psychisch orgaan domineert in dat intern dynamisch samenspel,
dan krijgt men funktioneel een Ouder- ik-toestand te zien (idem voor Ven K).
Interne dialogen zijn kommunikaties tussen psychische organen en niet tussen ik-toestanden (nota: op die manier kan men zichzelf bijv. niet toespreken vanuit zijn Kritische
Ouder, daar de Kritische Ouder een funktionele ik-toestand is).
Interpersoonlijke gedragingen zijn kommunikaties tussen ik-toestanden. Holloway vindt
het zo nodig een onderscheid te maken tussen struktuur en funktie (psychisch orgaan en
ik-toestand), dat hij verschillende schrijfwijzen voor de 2 begrippen hanteert.
Als hij het heeft over een psychisch orgaan gebruikt hij hoofdletters voor het gehele
woord, bijv. PARENT.
Ook introduceert hij een ander soort diagram voor psychische organen. (fig. 8).

Denken

) Voelen

figuur 9

2. Funktioneel.
Waar men de ik-toestanden bekijkt zoals ze zich naar buiten toe tonen, in gedragingen.
(fig. 10).
,

figuur 10

3. Conceptueel.
Waar men de ik-toestanden bekijkt als theoretische begrippen.
Elke ik-toestand bevat gevoelens, gedachten en gedragingen.
(fig. 11 ).
Gevoelens
Gedachten
Gedragingen

figuur 8
Voor de ik-toestanden blijft het klassiek diagram met de 3 cirkels.
Rebecca Trautman tenslotte zegt dat men ik-toestanden van uit 4 verschillende hoeken
kan bekijken.
1. Struktureel, waar men de 3 klassieke ik-toestanden ziet als respectievelijk zetels van
Regels, het Denken, en het Voelen.
(fig. 9).

Gevoelens
Gedachten
Gedragingen

Gevoelens
Gedachten
Gedragingen
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figuur 11

4. Ontwikkeling/Struktureel model = strukturele analyse van de 2de orde. (fig. 12).

v2(
figuur 12

K2 (

Besluit.

De onderverdeling van de persoonlijkheid in Ouder, Volwassene en Kind lijkt op het eerste gezicht eenvoudig.
Het was ook de bedoeling van Berne om de vele duizende mogelijke manieren van gedragen en voelen te herleiden tot deze 3 kategorieën (Holloway, 1977).
Zowel door Berne als door zijn opvolgers is er terug een grote differentiatie aangebracht
en deze is niet eenstemmig.
Voor mezelf maak ik de volgende differentiatie:
Als ik de ander bekijk in funktie van "welk gedrag vertoont hij?", dan gebruik ik de
termen KO, ZO, V, VK en AK.
Als ik de ander bekijk in funktie van "wat gaat er binnenin hem om?", dan gebruik ik
de termen 0, V en K.
Als ik de ander bekijk in funktie van "welke zijn de historische elementen die nu zijn
gedrag bepalen?", dan gebruik ik de termen 00, VO, KO, V, K1 (Elektrode), V1
( Kleine Professor) en K 1 (Somatisch Kind).
De term "psychisch orgaan" heb ik voorlopig opgeborgen tot er iets meer bekend is over
de hersenstrukturen die eventueel correleren met Ik-toestanden.
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opties

keuzemogelijkheden

Stephen Karpman

Vele mensen zijn gevangen in transacties die vast gelopen zijn. Ze vragen therapie om geholpen te worden hoe hieruit te geraken. Transactionele analyse biedt een eenvoudige en
direkte manier om te ontdekken wat er werkelijk aan de hand is. Tevens duidt zij aan over
welk gamma van opties de patient beschikt.
Dit artikel beschrijft een aantal situaties door patiënten verteld en de waaier van opties
die de groepsleden hierop bedachten.
Figuur 1 illustreert zo'n typisch 'vastgelopen' situatie die een patient niet vermocht te
doorbreken. Hij was steeds bezig hierover uitleg te geven; zijn partner, die in feite het initiatief had, was steeds maar over hem aan het klagen:
je bent slecht

Figuur 1
dat ben ik niet
Geen enkele manier om de situatie meester te worden bleek efficiënt. Immers alle oplossingen waaraan hij dacht waren slechts varianten die steeds van zijn Kind ego positie uitgingen.
De antwoorden van de partner - zelfs als deze zeer redelijk klonken - waren steeds varianten vanuit de Ouder.
De patient ontdekte in de loop van zijn therapie dat wat hij nodig had een gekruiste
transactie was 1/ vanuit zijn Kind b.v. "loop naar de maan!" of
2/ vanuit zijn Volwassen b.v. "laten we daar eens over praten" of
3/ vanuit zijn Ouder b.v. "stop dat spelletje!"

2. De transactie moet gekruist zijn. 1 n het hoger beschreven voorbeeld wordt de O ~ K
transactie gekruist door:
in 1 een K ~ K antwoord
in 2 een V ~ V antwoord
in 3 een O ~ K antwoord
1 n de V ~ V transactie zijn beide ego-posities veranderd.
3. Het onderwerp moet veranderd worden. In de aangegeven voorbeelden was het onderwerp "of één van de 2 personen 'slecht' was"; het wordt nu "wat kan die persoon eraan doen (om het te veranderen)".
4. Het vorig gespreksonderwerp moet vergeten worden. Dit is een gevolg van het veranderen van de ego-positie en van het onderwerp. Het nieuwe onderwerp zal een reële
uitwisseling van ideeën en gevoelens toelaten.
Het doel hiervan is 'veranderen wat aan de gang is en er zich tot elke prijs van losmaken'. Om hierin te lukken is het nodig de partner uit zijn oorspronkelijke ego-positie te
lokken, zijn eigen ego-positie te veranderen of beide tegelijk.
De gekruiste transacties waar we het over hadden en ook deze die volgen worden gekozen door een beslissing van de Volwassene.
Deze laatste beslist:
1 ° welk effect hij wil bereiken bij de andere, welke ego-positie hij wil aanspreken en
in welke gemoedstoestand hij hen beiden wil brengen.
2° welke ego-positie hem het meest ligt. Dergelijke procedures zijn geen 'komedie' of
'doe alsof' -gedrag. Wel is het een beroep doen op een andere attitude die je reeds
hebt tegenover de andere persoon (andere ego-positie).
Terwijl de Volwassene kiest denkt hij bij zichzelf "Er moeten zeker andere manieren bestaan om op deze situatie te reageren".
En tevens "Ik wil de andere geen kwaad doen" (0.) of "ik doe er beter aan er eens
flink tegenaan te gaan!" (0.) of "ik wil dat hij eerlijk en direkt met me spreekt" (V.)
of "laten we geen ruzie maken" (K).
Gewoonlijk kan de Volwassene kiezen niet op een insinuatie in te gaan, en niet in
de gespannen valstrik van de andere te lopen.
Doch hier hebben we het over vastgelopen transacties m.a.w. de persoon zit al in de
valstrik of hij voelt zich zeer sterk geneigd er één op te zetten. Het punt is nu uit die
vicieuse cirkel te geraken. De persoon moet iets veranderen aan de situatie.

Het doel in voorgaand voorbeeld is doelbewust en efficiënt transacties te leren kruisen.
Hiervoor moet men met vier criteria rekening houden:
1. Eén of beide ego-posities moeten effectief veranderd worden.
De persoon moet overstappen van zijn ego-positie van dat ogenblik naar een andere
ego-positie ofwel er in lukken een andere ego-positie in de andere te raken. Indien de
2 oorspronkelijke ego-posities bij de partners dezelfde blijven, zullen dezelfde transacties aan de gang blijven, en dit tot in het oneindige
.

In T.A. kan men met diagrammen op het bord te tekenen tegelijk informatie geven en aan
therapie doen; die informatie kende de patiënt dikwijls voorheen niet.
Met tijd en oefening komen de antwoorden van de patient vlotter, automatischer; hij
moet er niet meer zo lang over nadenken om de juiste woorden te vinden.
Indien de gekruiste transactie niet aanslaat, dan betekent dit dat ze niets heeft ontkoppeld of geen nieuwe ego-positie heeft aangeslagen bij de andere. Het is dan onmogelijk
een nieuwe transactie op het bord te tekenen; aan minstens één van de vier criteria werd
dan niet voldaan. Het is vaak nodig dat de patiënt iets leert over ego-posities om zich bewust te worden dat een ego-positie een geheel van gedragingen is, duidelijk verschillend
van een andere ego-positie. De situatie kan zo zijn dat meerdere ego-posities aangesproken
moeten worden zoals in de transacties met dubbele bodem. Dit is het geval bij hysterische
personen, waar men eerst het Kind veiligheid moet geven eer men de Volwassene kon be-

12

13

1. Hoe transacties kruisen?

reiken. Soms is het noodzakelijk een 'tweede poging' te ondernemen om zich niet uit zijn
eigen ego-positie te laten lokken, dit vooral wanneer de andere een nieuwe poging onderneemt om je eruit te lokken. In het algemeen, wanneer de patient goed voorbereid is, zal
de situatie zich niet voordoen waarbij "hij te zenuwachtig is om te kunnen nadenken". De
vraag of men daarbij de "onderliggende problemen" niet vergeet, is hier niet relevant. De
oefening waarover we het nu hebben is er een om sociale vaardigheden aan te leren en te
leren de Volwassene in de controlepositie te plaatsen. Het komt er op aan deze aspecten
van de persoonlijkheid in werking te stellen die niet besmet zijn door "onderliggende problemen".

Figuur 2
Vanaf de vastgelopen transactie: "je bent slecht - Ik ben het niet" illustreren de volgende
voorbeelden twaalf mogelijkheden - de meest courante in een totaal van 24 - om de
situatie te deblokkeren.

11. Verdere Opties:
Patiënten die al wat vertrouwd zijn met ego-posities, hebben er baat bij deze Ego-posities
te splitsen en volgende termen te gebruiken: Kritische Ouder, Zorgende Ouder, Vrij Kind
en Aangepast Kind. Dit laat een verdere analyse toe van de beschikbare opties. Figuur 2 is
de enige manier om de ego-posities en hun onderverdelingen te tekenen, zodanig dat ze
alle - in beide richtingen - met pijltjes kunnen verbonden worden. Dit diagram heeft
niets te maken met het diagram van structurele analyse van de tweede orde.
Het is handig en gemakkelijk te begrijpen.
1 n de praktijk is het belangrijk dat het therapeutisch werk eenvoudig en plezierig is en
dus goed toegankelijk voor het Kind. Gewoonlijk worden enkel deze kanalen gebruikt:
Ouder -+ Ouder
Ouder -+ Kind
Volwassen r+ Volwassen
Kind -+ Kind
Kind -+ Ouder
De therapeut kan de patient uitnodigen een waaier van mogelijkheden te laten gebruiken
zonder daarom te refereren naar deze diagrammen b.v .. door te vragen:
hoe hierop antwoorden vanuit uw Zorgende Ouder?
-- kan uw Kind iets plezierigs antwoorden om hieruit te geraken?
Dit diagram (fig. 2) laat toe de 24 manieren te ontdekken om een transaktie te kruisen;
elke manier is verschillend van de andere.
In 't algemeen gebruikt men alleen die kanalen die gemakkelijk te begrijpen zijn. Zoeken
naar de waaier van mogelijkheden kan het Kind stimuleren om uit een nijpend probleem
te geraken.
Met patiënten die nog niet vertrouwd zijn met T.A. gebruikt men alleen figuur 1: die
geeft al 8 opties.
De drie cirkels van de ego-posities en de afkortingen die ze benoemen worden op het bord
opgeschreven. Duidelijkheidshalve schrijven we de namen van de ego-posities voluit.
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1. K.O. naar K.O.
"De fout ligt aan het systeem. Weet je wat ik gehoord heb van
,,.
"Je hebt gelijk. Ik ben slecht, maar laat ik je vertellen wat Jan gedaan heeft,,.
"Komaan, we beginnen er aan. Er is werk te doen!,,
2. K.O. naar A.K.
"Ik verbied je mij op zo'n toon aan te spreken.,.
"Nu is het jouw beurt om naar mij te luisteren,,.
"Pas op jij! Maak me niet zenuwachtig!,,
"Ik ben jouw manier van doen beu!,,
(met een knipoogje) "Je bent een plaagstok, niet waar?,,
3. Z.O. naar Z.O.
"Er is al genoeg strijd en haat in deze wereld zonder dat wij er nog moeten aan toevoegen,,.
"Laten we onze kibbelpartijen voor ons houden om de kinderen te beschermen,,.
4. Z.O. naar V.K.
"Wees lief voor jezelf! Woede is maar verloren energie.,.
"Waarom ga je eens niet uit vanavond?,,
"Hoe gaat het met de familie?,,
"Heb je iets nodig?,,
5. Z.O. naar A.K.
"Zo, zo, je bent kwaad!,,
"Je laat je niet in je beste daglicht zien als je zo praat,,.
- "Arme stakker. Je hebt een slechte dag gehad. Hoe is het met je astma?,,
"Zeg mij eens waarom je je zo voelt?,,
6. V. naar V.
-- "Hoe ben je tot dat besluit gekomen?,,
"Laten we het controleren en zien tot wat het ons leidt,,.
"Bepaal eens duidelijk wat je daarmee bedoelt,,.
"Kun je dat in andere woorden zeggen,,.
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7. V.K. naar K.O.

binnen gestormd met in de hand een bundeltje rekeningen. "En al die rekeningen!
Denkt ge soms dat je Mevrouw Rockefeller bent?" Zij kon thans repl ikeren met antwoorden als:
- "je had maar niet moeten huwen als je het niet kon permiteren!"
- "hoe zou ik Mevrouw Rockefeller zijn? Ik ben niet gehuwd met Mijnheer Hoekefeller!"
- "Ja, de levensduurte stijgt alsmaar sneller",
Dit was het begin van een gezondere relatie met haar man.

"Oh, la lal.,
- "Je hebt recht op een penalty!,,
- "Wel, ik wil dat je het weet: in die omstandigheden moet ik naar het toilet,,.
8. V.K. naar Z.O.
- "Dat helpt mij niets!,,
- "Ik weet dat je het om mijn bestwil doet., (met een brede glimlach).
9. V.K. naar V.K.
"Wel, je bent ook niet je datl.,
"Oh zeg! Dat is een ontdekking. Hoe heb je die gedaan?,,
"Ja, je hebt gelijk. Ik ga voor 100 procent met je akkoord. Zonder twijfel,, (glimlachend).
"Laten we naar bed gaan,,.
10. A.K. naar K.O.
- (deze transacties kruisen de transacties van figuur 2 niet)
11. A.K. naar Z.O.
(huilend) "Ik weet dat ik maar een zielig wrak ben,,.
(in tranen) "Ik voel me gekwetst,,.
"Vergeef het rnijl.,
"Je waardeert me nooit. Er steekt niet veel goeds in de mensen,,.

3. Een introverte en een droefgeestige jonge man speelde het spelletje "Madame Tussaud". Dat deed hij steeds wanneer hij geconfronteerd werd met een Kritische Ouder
die als leuze had "Volg mij en doe wat ik zeg".
Opties werden opgesteld om in de plaats te komen van zijn 'Aangepaste Kind'<reakties.
Wat
a)
b)
c)

hij ontdekte:
zijn Kind was in staat om te schertsen met de 'Kritische houding' van de tegenspeler.
zijn Volwassene kon zich distantiëren van de situatie en informatie inwinnen.
zijn Ouder kon de handschoen opnemen en de juistheid nagaan van de ideeën door de
andere vooropgesteld.
Eindelijk accepteerde de patiënt dat er andere opties bestaan.

2. Een andere passieve patiënte werd gedomineerd door haar autoritaire man. Haar eerste contract in de groep was: zich leren bedienen van haar Ouder om de dwingerige
houding van haar man te weerstaan. Met haar Volwassene en haar Kind was ze daar
niet in geslaagd. Na drie maand bleek zij in staat het hoofd te bieden aan de situatie
die zich in het begin van elke maand afspeelde. Haar man komt woedend de keuken

Enkele maanden geleden realiseerde hij zich niet dat zijn persoonlijkheid nog andere aspecten bezat dan dat van Aangepaste Kind, noch dat de anderen beschikten over andere
gedragswijzen dan Kritische Ouder. Hij had niet het minste idee gehad dat die andere
ego-posities werkelijk aanwezig konden zijn.
Al de aangehaalde voorbeelden hebben betrekking op de vastgelopen transakties Kritische
Ouder · Aangepaste Kind. Vele andere vastgelopen transakties komen voor in therapie.
Een persoon was onbekwaam zich los te maken van een 'Kind - Kind'-transaktie: zijn
partner was steeds naïef en schertsend, kon geen ernstig gesprek voeren.
Een vrouw klaagde erover dat zij op haar werk steeds bemoederd werd door een oudere
vrouw: zij geraakte niet uit de transaktie Zorgende Ouder - Kind.
Een 40-jarige man klaagde erover dat al zijn relaties Volwassen - Volwassen waren en dat
hij dit niet kon wijzigen.
Een andere patiënt ontdekte in therapie dat hij het type persoon was die de anderen in de
positie bracht om uit te maken hoe ze hem het best konden manipuleren.
Soms stelt zich de vraag "Wat is de beste optie?" Het doel van deze oefeningen is aan te
tonen dat er keuzemogelijkheden zijn, niet te poneren of het 'beter' is vriendelijk, eerlijk,
autoritair, helpend of hoe dan ook te zijn.
Het is belangrijk dat de patiënt zich van het volgende bewust wordt: gebruikt hij de verschillende opties die te zijner beschikking staan en die anderen wel gebruiken
hem. Dat is wat hem kan helpen.
Het kunnen hanteren van alle ego-posities is nuttig; de manier waarop
en wanneer determineren het effect dat ze zullen hebben.
De antwoorden worden gemeten naar de maatstaf van de dreiging die
dienen in essentie om een Volwassen-benaderina te vriiwaren.
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12. A.K. naar A.K.
"Je zult altijd gelijk hebben en ik altijd ongelijk,,.
- "Ik zou je hiervoor in je gezicht moeten krabben,,.
- "Je doet alsof we allebei getikt zijn,,.
Vastgelopen transakties van Ouder naar Kind zijn frekwent in het klinisch werk. Ziehier
drie voorbeelden:
1. Een slapende patiënte wordt door haar autoritaire (0.) kamergenote gewekt "Sta op.
We gaan beiden naar het strand". Patiënte antwoordt (K.) "Ik ga niet mee". Kamergenote houdt haar dan een zedenpreek. Patiënte ziet als enige mogelijkheid: aan de
andere weerstaan, weigeren om toe te geven. De leden van de groep deden haar dan
andere keuzen ontdekken b.v.
"1 k weet dat het plezierig is, maar ik heb werk. Zoek iemand anders., (V. - V.)
"Ik ga zand nemen en het in je gezicht blazen" (V.K. - V.K.)
"Is het nodig dat ik je vergezel?" (K.O. - A.K.)
"Is het echt nodig aanwezig te zijn bij je zedenpreken?" (N.O. - A.K.)

Sommige schijnen wreed: ze worden als dusdanig ook erkend, doch ze verbeteren de relatie in het voordeel van beide partners. Het is hier geen kwestie van te "winnen" of te
"verliezen" of een aantal "sociopathische" trucs en verdedigingen aan te leren. Ook niet
om het spelletje te leren "Eindelijk Heb Ik Je, Ellendeling".
Het oefenen met dit schema toont de mensen dat ego-posities bij de anderen reëel zijn.
Het leert hun de verscheidene aspecten van hun persoonlijkheid te durven tonen en een
beroep te doen op de verscheidene aspecten van de persoonlijkheid van de anderen. Het
geeft hun een aantal werktuigen om een betere kommunikatie tot stand te brengen.
Het gaat hier geenszins om "doe alsof, - gedrag, doch om het kunnen inschakelen van verschillende ego-posities, wat een nieuwe oriëntatie betekent.

111. Andere Opties.
In complexe situaties zijn transacties met dubbele bodem, en de dubbele bodem kan in
één zin vervat zitten, vaak noodzakelijk. v.b. het antwoord: "Hoe onvriendelijk" komt
zowel van de Kritische Ouder (verwijt) als van de Zorgende Ouder ("wees aangenaam") en
gaat naar het Aangepaste Kind.
De vraag: "Wat wil je eigenlijk" komt zowel van de Volwassene (vraag om precieze informatie) als van de Kritische Ouder (eis) en gaat naar de Volwassene.
Een transactie met dubbele bodem kan ook twee ego-posities bij de andere activeren. De
zoon die aan zijn moeder zegt: "Jij zult altijd de beste moeder zijn die er op aarde rondloopt" vleit zowel haar Zorgende Ouder als haar Vrije Kind. ·
Een "Bull's -eye" is een directe opmerking die de drie ego-posities bij de andere bereikt.
Een uitdrukking v.d. Volwassene die weergeeft wat Ouder, Volwassene en Kind van de
spreker ervaren zal gewoonlijk de Volwassene van de andere bereiken. Een patiënte slaagde er in haar echtgenoot naar haar te doen luisteren tijdens een meningsverschil toen ze
vaststelde: "Je tracht een gevecht uit te lokken, ik haat ruzies, en ik zal mij er niet toe
laten verleiden", en een andere keer toen ze zei: "Ik moet wachten op een gunstig moment om je te vertellen wat ik gedaan heb".
Vernietigende opties komende van de Kritische Ouder kunnen gehaald worden uit mijn
monografie getiteld "Verbate (rijmt met Karate): De Verbale Kunst van Zelfverdediging".
Man kan er in leren precieze slagen toe te brengen aan het Aangepaste Kind die hem een
afgewogen hoeveelheid schuld, kwaadheid- en angstzegels geven.
De commentaren worden afgemeten naar gelang ze de huid, het been of het merg kwetsen.
Permanente of bijna permanente neurosen worden bekomen door slagen op het merg te
geven.
Een patient verloor zijn zwarte gordel Verbate toen hij de opmerking: "Is het geen prachtige dag vandaag?" beantwoordde met: "Je ziet er uit alsof je een hartaanval krijgt". Hij
was nochtans gewaarschuwd 'Verbate' alleen in levensgevaarlijke situaties te gebruiken.
Andere mogelijkheden zijn: 1) Verander van rol in een spel v.b. verander van "de geslagene" naar "hij die slaat" in het spel "Sla me",
2) Verander van spel. Een patiënt slaagde er in het spel
"Schoonheidsfout" te veranderen in "Wat Bent U Toch Geweldig, Meneer Hoogstraat"
(WBUTGMH). Op een dag stopte een vrouw de vrolijkheid in de groep door zich tot hem
te richten met: "Je ogen wekken geen vertrouwen op". Hij wist dit "Schoonheidsfout"
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spelletje te ontkrachten door fier te zeggen: "De mensen maken vaak opmerkingen over
mijn ogen. Mijn studenten zeggen dat ik grote blauwe ogen heb, etc.". De vrouw was ontwapend en antwoordde met een warm: "Weet je, ze zijn schitterend!" Iedereen in de
groep was het er over eens hoe speciaal hij was en dat ze van geluk mochten spreken van
samen met hem in de groep te zitten.
Een andere patiënt zei hem eens: "Jij neemt alles te ernstig op". Hij veranderde vlug van
Aangepast Kind in Vrij Kind en startte een Kind - Kind spel W B UT G M H door te zeggen: "Het lukt met intelligentie en hard werken" en ging door met vertellen hoe hij zijn
grote onderscheidingen behaalde aan de universiteit.
3) Verander van tijdstructurering. Het is altijd mogelijk om
een spel om te schakelen naar een tijdverdrijf, zich te engageren in een activiteit, of om te
schakelen naar intimiteit of zich terugtrekken.
4) Verander van rol in de dramadriehoek. Met wat oefenen
kan men leren de verbale en somatische gevoelens te onderkennen die horen bij de rol van
Vervolger, Helper en Slachtoffer. Eens onderkend kan men van rol veranderen of uit de
driehoek stappen.
5) Schakel om in de 0.K.-levensposities. Zoals hierboven zal
iedere verandering in de 0. K.-levensposities een dramatische verandering in de situatie teweeg brengen. vb. Wanneer een niet O.K.-persoon plots 0.K. wordt.
6) Ga over naar een antithese. Juffrouw Janssens, een jonge
maatschappelijke werkster werd door een cliënte telkens Mevrouw Janssens genoemd, ondanks het feit dat ze herhaald op de fout gewezen werd. De groep suggereerde enkele antitheses zoals een naamplaatje op haar bureautafel plaatsen en het telkens aanwijzen, of telkens de cliënte met "Mejuffrouw" aanspreken i.p.v. met "Mevrouw", of ieder verder onderhoud weigeren zolang ze niet met "Mejuffrouw" aangesproken werd. De rnaatschappe1 ijke werkster ervaarde dat een antithese haar gemakkelijker viel dan om te schakelen naar
een andere ego-positie.
IV. Indicaties en Therapeutisch gebruik.
1. Toon aan dat er verschillende mogelijkheden zijn.
Het meest nuttige van deze oefening is het aantonen dat er verschillende opties zijn,
dat ze gemakkelijk gebruikt kunnen worden en dat anderen ze gebruiken. Dit is. het
voornaamste doel en het is belangrijker dan het leren van individuele transacties.
Wanneer een patiënt een problematische situatie aan de groep voorlegt, is hij verwonderd dat vele andere deelnemers reeds over mogelijkheden beschikken om die situatie
op te lossen en dat hij die van hen kan leren.
Hoe meer de groep ad randum samengesteld is en hoe meer de groep
voor een doorsnee van de maatschappij des te meer kans dat de patiënt dit
zal ook inzien dat de anderen verschillende mogelijkheden hebben in hun
hem. Hij kan er enkele uittesten tijdens het interval tussen de zittingen.
ken dat mensen die slechts met weinigen over de baan kunnen sterk
hun antwoorden. De angst zal in dit geval omgekeerd evenredig zijn
ties dat iemand heeft.
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2. Los onmiddellijke problemen op.
In deze zin kan de oefening van de opties een zeer handige therapeutische methode
zijn. Vroeg of laat zal iedere patiënt een dagelijkse situatie die hij niet aankan in de
groep inbrengen. Gewoonlijk zal de patiënt mogelijke reacties noteren en de volgende
week brengt hij verslag uit in de groep. Meestal is de situatie aanzienlijk opgeklaard.
3. Bestudeer de structurele analyse:
Een noodzakelijk onderdeel van de oefening is het voortdurend opnieuw bestuderen
van de ego-posities. Vragen die tot nog toe niet gesteld werden komen nu aan de orde.
Dit is het ogenblik om de concepten van ego-posities en transacties grondig te bestuderen vermits het de bedoeling is ze praktisch toe te passen buiten de groep. Structurele analyse wordt op deze manier als een zeer bruikbaar instrument levend gemaakt.
Vaak zijn patiënten opgetogen over de aanwijzingen die ze horen en velen noteren die
aanwijzingen die voor hen nuttig zijn.
Soms wordt het pas met deze oefening duidelijk dat sommige patiënten die reeds meer
dan 1 jaar therapie volgen de ego-posities eigenlijk nog niet begrepen hadden. Op slag
· krijgen de diagrammen dan voor hen betekenis.
Wanneer iemand in een groepstherapie er in slaagt plotse problematische transacties
goed op te lossen kan het gebeuren dat hij hiervoor van een andere deelnemer een
"stroke" krijgt onder vorm van: "dat heb je goed op punt gesteld!" Wanneer de persoon niet goed functioneert in de groep, kan men de verschillende mogelijkheden van
omgaan met een persoon uit de groep op het bord uiteenzetten. Sommige mensen vinden dit de snelste manier om de ego-posities te leren.
Opleiders kunnen studenten of trainees in T.A. ondervragen door hen een problernatische transactie voor te leggen en te vragen dat een zeker aantal opties uitgewerkt worden, eventueel zelfs alle 24.

4. Ontdek de permissies die de patiënt nodig heeft: reparenting.
Bij het uitwerken van vragen rond de opties of van weerstand t.o.v. veranderen van een
situatie ontdekt men dat een patiënt zekere permissies nodig heeft die hem ontzegd
werden tijdens zijn (eerste) ontwikkelingsjaren. Deze permissies manifesteren zich in
de groep onder de vorm van "reparenting" injuncties. Enkele voorbeelden:
a. Je hebt het recht duidelijke transacties te eisen.
Niemand is verplicht om te gaan met kronkel · transacties en met Spelen. Men mag
een directe, open confrontatie eisen of andere partners zoeken die in staat zijn
direct te communiceren.
b. Je hebt het recht jezelf te beschermen. Patiënten vrezen soms dat ze iemand zouden
"vernietigen" wanneer ze hem van repliek dienen, hierbij realiseren ze zich niet dat
ze om het even welk gewild effect, kunnen te weeg brengen.
Wanneer iemand zegt dat hij "vernietigd" werd door een Spel dan kan deze transactie ook aangepakt worden.
Een patiënte zag opties als een "afweergeschut" om haar Volwassene te beschermen. Een andere zag het als een middel om het totale aantal van voor haar angstwekkende situaties dagelijks te verminderen.
c. Je hebt het recht jezelf uit te drukken.

Patiënten vertellen meestal dat men zijn hart moet uitstorten en de dingen niet opstapelen of zegeltjes sparen.
Sommige patiënten voelen zich gefrustreerd omdat ze niet kunnen zeggen wat ze
willen omwille van de beperktheid van hun mogelijkheden.
Af en toe zal een wettisch" patiënt de permissie "druk je uit" verstaan als een algemene permissie i.p.v. een Volwassen permissie.
d. Je hebt het recht opties te leren.
Sommige patiënten leren voortdurend van anderen hoe om te gaan met situaties.
Geïnhibeerde patiënten weten niet dat sociale vaardigheden aangeleerd kunnen worden door training.
Een patiënte was er van overtuigd dat ze geen humor kon aanleren (Kind - Kind optie) omdat ze dacht dat humor een aangeboren talent was. Een ander groepslid suggereerde haar dat ze er een feeling voor kon aankweken door naar sommige avondprogramma's op T.V. te kijken.
e. Je hebt het recht opties te gebruiken.
leder heeft de permissie om elke situatie die zich voordoet aan te vatten, na te denken over wat het meest geschikt is om te zeggen, een gedrag te stoppen wanneer het
inadequaat is, en antwoorden af te wegen - dit allemaal met de bedoeling een situatie te verbeteren.
f. Je hebt het recht te zien dat anderen opties gebruiken.
Een persoon mag zien dat alle antwoorden die hem gegeven worden niet noodzakelijk instinctief zijn doch ook zorgvuldig kunnen afgewogen zijn. De personen
met wie hij omgaat hebben een waaier van mogelijke opties en zij kunnen zijn
mogelijkheden aanspreken.
g. Je hebt het recht om ego-posities in de anderen precies te zien. Een patiënte vroeg
of het "gezond" was om de bedekte boodschappen op te pikken en haar intuïtie te
vertrouwen. Ze staafde dit met citaten uit de literatuur over "schaduw versus werkelijkheid". Zij begreep voor het eerst dat ego-posities realiteiten zijn en dat zij een
aangeboren gave had om dergelijke realiteiten op te sporen.
h. Je hebt het recht om al je ego-posities te gebruiken.
Een vrij teruggetrokken patiënt dacht dat sommige ego-posities O.K. waren en andere niet. Hij ervaarde zijn Ouder als niet 0. K. en daarom wou hij zich vaak niet
verdedigen. Een andere patiënt, met als leuze "serieus zijn", vond dat zijn Kind. frivool was en dat lachen en plezier maken kinderachtig was. De injuncties t.o.v. sommige ego-posities kon in beide gevallen teruggevonden worden in ouderlijke boodschappen tijdens zijn kinderjaren.
5. Ontdek de inhibities uit de kinderjaren.
Bij navraag naar het famielieleven van de patiënt komen de inhiberende transacties
naar voor. Soms zijn er geen permissie gevende boodschappen geweest die beleefdheid,
tact, soepelheid, realisme bevorderen.
Negatieve script boodschappen zijn zeer gevarieerd; "Denk niet", "Geef geen repliek",
"Neem geen initiatief" en "Zeg niet wat je denkt".
* noot van de redaktie:
die zich zeer strikt aan de wettelijke, morale of religieuze code houdt.
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Het Kind-Kind-knipoogje van de ouderfiguur liet merken dat er plezier te beleven was
in zich verbergen, verzwijgen, veilig zijn, mensen slagen toebrengen of dat het belangrijk was de clown te spelen. Er was geen identificatie model (programma in de scriptmatrix) dat liet zien hoe mensen benaderen met fijnzinnigheid, tact of eerlijkheid.
Vaak werd het direct uiten van gevoelens afgekeurd. (vb. 't Is wreed om 'rechtuit te
spreken). Tact en fijnzinnigheid werden niet gewaardeerd en men kreeg er geen positieve "strokes" voor.
De miskenning gebeurde op de 4 niveaus door de Schiffs uitgewerkt.
Men miskende het bestaan v.h. probleem, of dat er pijnlijk weinig opties waren, of dat
andere opties mogelijk waren, of dat deze opties konden aangeleerd en gebruikt worden.
Een Ouderlijke therapeut is geneigd te miskennen dat het hebben van sociale vaardigheden voor zekere patiënten een probleem is, of dat sociale vaardigheden belangrijk
zijn of dat ze bereikbaar zijn of dat ze kunnen geleerd worden in de therapie.
6. Nieuwe contracten en aanwijzingen voor therapie.
Tijdens het uitwerken van de verschillende opties op het bord ontdekt men meestal dat
een patiënt niet in staat is die mogelijkheden te bedenken die hem door een van zijn
ego-posities verboden worden.
Een vrouw ontdekte dat het voor haar volkomen vreemd en ongewoon was om vanuit
haar Zorgende Ouder tot haar vriend te spreken, en ze dacht dat ze erniet toe in staat
zou zijn. In dit geval, en ook in andere gevallen, kan het diagram op een wetenschappelijke manier het precieze "letsel" of probleem aanwijzen.
De patiënt neemt dan vaak een nieuw contract nl. om de betreffende eqo-positie te
oefenen of zich vanuit die ego-positie uit te drukken: Vrije Kind, Zorgende Ouder
.
enz. Sommige patiënten herinneren zich ooit die ego-posities gebruikt te hebben die
nu zo onbereikbaar zijn, andere kunnen zich niet herinneren dat ze ze ooit gekend of
gebruikt hebben. Patiënten kunnen op verschillende manieren werken aan hun contact
betreffende de ego-posities. In wekelijkse therapiegroepen kan een patiënt bvb. tot een
contract komen om de "Ouder" van de groep te zijn. Dit is wat een twintigjarige jongeman deed als deel van zijn contract van "het ouderlijk huis te verlaten".
Tijdens een weekend marathon ging een patiënt een "Volwassen"-contract aan en een
andere oefende met een "Vrij Kind"-contract. Telkens wanneer ze iets zegden vanuit
een andere ego-positie confronteerde de groep hen hiermee. Theoretisch kan dit ook
uitgewerkt worden in de klas of in een "aanvalstherapie", waar een persoon zijn zelfde
ego-positie moet behouden ondanks de vele pogingen van de anderen om hem in een
andere ego-positie te brengen. Dit zou bredere therapeutische mogelijkheden bieden
dan de klassieke "aanvalstherapie".
Patiënt kan ook "huiswerk" meekrijgen nl. een ego-positie oefenen tijdens het interval
tussen de zittingen. De jonge vrouw die zich onwennig voelde in haar Zorgende Ouder
hernam thuis een problematische transactie met haar vriend. Zij zette antwoorden vanuit haar Zorgende Ouder op punt die een onderscheid maakten tussen de volgende
houdingen:
1) zorg dragen voor, 2) rekening houden met, 3) bezorgd zijn om, 4) medelijden,
5) vriendelijkheid, 6) vergiffenis schenken, 7) geruststelling, 8) begrip, 9) bescherming
vb. "Wees niet bezorgd. Nu wens ik slechts één ding: dat je plezier hebt".
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Enkele weken later rapporteerde ze aan de groep hoe de groepsdiscussie en haar persoonlijk werk haar hadden toegelaten, meer rekening te houden met haar vriend, die
haar herhaald gezegd had hoe ze veranderd was tegenover hem.

Uit: Transactional Analysis Journal 1 : 1, January 1971,
Vertaling: Jacques Titeca en Chris Desteunder.

Stephan Karpman is psychiater te San Fransisco. Hij is voormalig president van de
I.T.A.A. Hij heeft verscheidene uitbreidingen aan de T.A. theorie gegeven waarvan
wel als bekendste: de dramadriehoek.
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energie en ik-toestanden
oftewel aap.nood .kies
Mart Boften
Dit is het meest essentiële leerstuk van de T.A.: er zijn ik-toestanden (voortaan i. -t.'s)
welke idealiter naar willekeur geactiveerd kunnen worden. De transactie-analyse leert ons
dat de ander een gewenste ik-toestand bij mij kan activeren, b.v. door zelf de complementaire i. -t. te gebruiken bij het mij aanspreken. Het gebruik van kruistransacties is nuttig
bij het desactiveren van bepaalde i. -t.ts bij de partner.
Er zijn een aantal vuistregels m.b.t. het veranderen van i. -t.'s. Zo is het makkelijker om
van KO naar ZO over te gaan dan naar V of K. Een andere is dat energie "vastzit aan" bepaalde i. -t. 's; die energie komt dus pas beschikbaar als de betrokken i. -t. geactiveerd
wordt. Maar: de Schiffs zeggen al dat dit niet klopt bij hun hebefrenen (TAB, p. 79): "the
matter of where the anger is stored and how it is energized. Both our pat's have found the
PAC model to have something missing
"
Behalve de "vastzittende" energie moet er ook iets zijn als vrije energie. We kunnen n.l.
ook spontaan van i. -t. veranderen en die verandering kost energie; die energie moet ergens vandaan komen en kan niet vastzittende energie zijn. Immers: er is geen energie als
de bijbehorende i. -t. niet geactiveerd is, en de energie van de ene niet geactiveerde i. -t.
kan nooit aanleiding geven tot overgang naar een andere i. -t,
Ik weet niet of dit type probleemstelling veel nut heeft. Het is een leerstuk dat m.i. niet
organisch thuishoort in de T.A. Het wekt bij mij altijd weer de indruk dat Berne niet uit
bepaalde problemen raakte en toen is teruggevallen op de al evenmin erg bevredigende oplossing van de psychoanalyse, nl. de cathexis. Er zijn ook andere modellen te bedenken
om het wisselen van i. -t.ts te verklaren.
B.v.: spontane wissels tussen OV K bestaan niet; de schijnbaar spontane wissels zijn evenzeer reacties op bepaalde interoceptieve prikkels, die in dit geval het beste beschreven
kunnen worden in termen van drijfveren en behoeften (Needs).
Er valt heel goed een soort adaptatie-model op te stellen waarbij het economische principe zou kunnen gelden: die i. -t. wordt geactiveerd die met de minste moeite (---'> energie,
onlust?) de meeste bevrediging (---'> rust, lustgevoel?) oplevert.
Voor een derde model pleiten een aantal T.A.-bevindingen. Dat is het leer-model.
Vroeg in de jeugd worden het kind bepaalde i. -t.'s voorgeschreven, weer andere verboden.
Dit is geheel conform met b.v. het begrip uitsluiting (exclusion), met het idee van script
verboden (stoppers of injuncties zoals: niet denken, niet opgroeien) die leiden tot permanente ontoegankelijkheid van zekere i. -t.'s. In deze tijd en in de westerse cultuur lijken
vooral V K, V en ZO het slachtoffer te zijn van dit soort leer-effecten. 1 n enkele subculturen zijn misschien andere i. -t.ts verboden.
Een interessante vraag is of er iets kan worden gespecificeerd over het begrip "energie", in
dit verband. In de Freudiaanse traditie (zie b.v. Le Coultre) denkt men aan één soort ener-
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gie, d.i. de energie die ontstaat door onvervulde libidineuze behoeften en de "geschiktheid" van objecten om die behoeften te bevredigen. Het andere model (van de twee driftenleer, Eros en Thanatos) is wat dat betreft een geweldig theoretisch struikelblok gebleken. Terugkerend tot T.A.: is de energie die vastzit aan het A.K. dezelfde als die van de
Z.O. of de V.? Als daar een negatief antwoord op komt moet men misschien het hele
begrip energie overboord zetten. Misschien is het dan gewoon beter om te denken in termen van verdringing. Weer bij Schift (TAB p. 79): "The patient is thaught to ..... utilize
cathexis as a primary protective device".
Dit is niets anders dan verdringen. De "spontane" cathexen van psychotische patiënten,
schizofrenen althans, worden door de Schiffs uitdrukkelijk beschreven als een poging
onlust te vermijden (m.n. ontsnappen aan de straf van de 0.p. 80) en lust te ervaren
("escape is to a comfortable time").
Berne zelf (Hdst. 3 T.A. in de psychotherapie) postuleert 1 soort energie die in drie toestanden kan voorkomen (Is het dan nog wel één soort energie?). Hij geeft een schitterend
voorbeeld dat niets duidelijk maakt over psychische energie (cathexis), maar dat aardig
uiteenzet dat er zwaartekracht bestaat, arbeidsvermogen van plaats, kinetische energie
en andere irrelevante zaken.
De 3 cathexis-toestanden zijn: gebonden,
ongebonden,
vrij.
De gebonden energie is specifiek voor een i. -t. Wat betekent dit nu? In T.A.-termen weet
ik hier alweer geen weg mee. Een i. -t. is een samenhangend geheel van gevoelens, denkbeelden en gedragingen, dat manifest of latent kan bestaan. Vraag: wat is die latente energie dan, waar zit het, om met de Schiffs te spreken, hoe is het opgeslagen?
Zoiets als een elektrisch potentieel dat zich niet manifesteert omdat de draden zijn doorgeknipt?
Maar dan zijn er toch wel degelijk manifestaties, b.v. op het magnetische veld. Is dat dan
een analogon voor het begrip "invloed" of interne dialoog?
Of is gebonden cathexis niet anders dan een mooi woord voor de "voorkeur" welke een
individu heeft voor een bepaalde manier van functioneren? Ik grijp weer terug op de
Schiffs - die ik toch al zo psychoanalytisch vind - die beweren dat alleen het VK over
eigen energie beschikt, en dat de andere i. -t.'s hooguit tijdelijk, onder goede condities,
wat energie mogen lenen. Waarom koos Berne een aap? En geen luiaard, aalscholver of
papegaai?
·
Steiner, in zijn "editorial" van het TAJ waarvan hij gastredacteur was (1971) vestigt er
nog eens de nadruk op dat i. -t.'s heus niet zo autonoom zijn als we denken. Je hoeft
maar een flinke stimulusreductie toe te passen en het hele OVK model verkruimelt, omdat de grenzen van de i. -t.:s het begeven. Dit bewijst al want het gaat om feiten, uit.laboratoria, gevangenissen, ruimtevaart, spelonken, en poolstreken- dat gebonden energie
niet bestaat, althans niet t.a.v. i. -t.'s.
Mogelijk wel t.a.v. heel primaire objecten zoals eigen lichaam, ouders
Maar dat is weer psychoanalyse.
Is het niet beter om het hele energie-begrip overboord te zetten en te
ring van verschillende, gereedliggende gedragspatronen? Immers:
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psychoth. p. 32 e.v.) heeft al veel meer postulaten nodig dan alleen energie. Hij praat .
achteloos over: permeabiliteit van grenzen,
geleidelijk of abrupt stromen van energie,
soorten energie,
cathectische capaciteiten van de i.t.
Want de implicatie van de 3 vormen energie, waarover ik al eerder sprak, is inderdaad dat
er sprake is van soorten energie. Oordeel zelf. "Ze (de egogrenzen) zijn betrekkelijk ondoordringbaar voor gebonden en ongebonden cathexis, terwijl vrije cathexis met betrekkelijk gemak van de ene egotoestand naar de andere kan gaan".
Dat zijn niet langer verschillende vormen van energie, dat zijn verschillende soorten energie.
De cathectische capaciteit is zoiets als de mogelijkheid onbelemmerd vanuit een bepaalde
i.t. te functioneren. Simpel gezegd: als er allerlei injuncties of andere invloeden zijn die
mij beletten van mijn V gebruik te maken, heeft mijn V een kleine cathectische capaciteit.
Bij die andere invloeden valt te denken aan fysische invloeden (temperatuur, vochtigheid),
fysiologische (voedingstoestand, vermoeidheid, evt. farmaca en genotmiddelen) en sociale.
De overgang van gebonden naar ongebonden cathexis is als ik het goed begrijp niet anders
dan actualisering van reeds aanwezige neigingen. (tot bep. gevoelens, gedragingen). Er is
iets dat klaar ligt en dat nu zijn beslag krijgt: de aap zit hoog, de tak breekt en de energie
van plaats verandert in kinetische energie.
Op het niveau van het menselijk functioneren zie ik veeleer paralellen met de ethologie of
desnoods de reflexologie. Is het weer Berne's achtergrond - overigens openlijk beleden die Freud als euhernerus naar voren schuift, i.p.v. Tinbergen of Pavlov? Het activeren van
een georganiseerd systeem van gedragingen ziet men in de ethologie heel fraai - en ook
daar gaat het om vastliggende reeksen transacties, b.v. bij nestgedrag, paring, territoriumgedrag van een stekelbaars. Ook gaat het daar om transacties, die allemaal beschreven kunnen worden als tijdstructurering volgens rituelen, activiteit, tijdpassering.
En dan de vrije cathexis. Helemaal een probleem. Vraag: waar zit de vrije cathexis als ie
niet gebonden of ongebonden is, d.w.z. bij een i. -t. hoort? Als ik Berne goed begrijp kan
die vrije cathexis tijdelijk horen bij een zekere i. -t. Waar zat ie voordien dan? In een andere i. -t. misschien?
•
En waarom bleef ie daar niet? Er wordt m.i. met het begrip vrije cathexis een grootheid
gepostuleerd die buiten het OVK model (in topografische zin) valt. Het begrip doet me
denken aan het theologische of filosofische leerstuk van de vrije wil, en het is m.i. allochtoon in de T.A. We krijgen de raad het begrip cathexis, ,,dankbaar te aanvaarden en te
proberen het te doen corresponderen met de eigen waarnemingen".
Kortom: een advies aan ons AK ons maar geen kopzorgen te maken!
Vrije cathexis plus ongebonden cathexis vormen de actieve cathexis. Die i. -t. waar de
grootste hoeveelheid actieve cathexis aanwezig is heeft de uitvoerende macht.

Maar de toestand met de meest vrije cathexis wordt als Zelf ervaren. Dat schept dus de
mogelijkheid van wèl of niet samenvallen van Zelf en uitvoerende i. -t, Vermoedelijk ligt
hier de verklaring van de begrippen depersonalisatie en derealisatie in T.A. terminologie.

Nog eens terug kijkend naar het begrip cathexis, is het goed te wijzen op de psychoanalytische herkomst, en daarbij te bedenken dat de psychoanalyse het begrip zelf weer ontleend heeft aan de fysica. Freud is begonnen als fysioloog, en hij wist van elektrische energie in het zenuwstelsel. In laatste instantie heeft hij zich de libido ook voorgesteld als een
stof die in hoge concentratie aanwezig is in erogene zones.
Freud heeft het leermodel niet consequent kunnen of willen toepassen. In de psychoanalyse is het cathexisbegrip al een erg moeizaam iets, maar in de T.A., met zijn nog
sterker nadruk op sociale context en ontwikkelingspsychologie is het helemaal een corpus aliénum, dat bovendien in het geheel van de T.A. theorie gemist kan worden.
Welke verklaringen hebben we dus voor het veranderen van i. t's?
1) Het reflex-model (incl. de voorwaardelijke reflex)
Een i, -t. is een georganiseerd geheel van cognities, gedragingen en gevoelens. De bepaalde stimulus, met transactionele betekenis of zonder, brengt een reactie teweeg;
bv. Marie is in de groep al 2 minuten aan 't ratelen, Jan begint te geeuwen.
Deze reactie van Jan behoort tot een zekere i. t., laat ons zeggen zijn A.K., dat bepaalde prikkels, hun betekenis of opties (alternatieven) ontkent. Neurologisch gezien
"kiest" Jan voor een ander circuit dan zeggen dat Marie's verhaal hem niet interesseert
(V) of een kwade reactie (VK).
Omdat die reactie behoort tot een georganiseerd, onderling samenhangend systeem,
worden de andere elementen van dat systeem ook geactiveerd (= van energie voorzien).
2) Het ethologisch model
In de gedragsleer is men overgestapt van het simpele reflex-model met het type transactie: prikkel - reactie. Men observeerde nl. dat de reactie van de partner weer als prikkel fungeerde voor de andere deelnemer in de transactie. Bovendien werd duidelijk dat
de reeksen gedragingen van beide partners een van te voren vastgelegd patroon volgen
met een van te voren voorspelbare afloop. De oplettende lezer, vertrouwd met T.A. zal
een belletje horen luiden: De analogie met de definitie van een game. In dit verband
moet vermeld worden dat Berne dit ook besefte (Stuntz, Review of games p. 2). Nu
zijn games dan wel niet identiek aan i. -t's, maar de essentie van een game is toch wel
de plotselinge verandering in i. t., de "switch".
De ethologische transacties (bv. copuleergedrag van futen, het territoriumgedrag van
stekelbaarzen) worden bepaald door interne factoren, externe fysieke prikkels, en
typsch transactionele prikkels. Is zo'n wederzijdse reeks gedragingen afgewerkt dan
zijn de interne en transactionele factoren verdwenen (men kàn zich dat bv. neurochemisch voorstellen). Het individu is dan a.h.w. gereed voor ander gedrag. In T.A.termen: er kan wisseling van i.t. optreden o.g.v. verzadiging.
Dit model stemt overeen met English' opvattingen over rackets: transacties die doorgaan zolang beide partners er hun afrekeningen zonder veel problemen uit kunnen
gewinnen, maar die (via een game) beëindigd worden als één van beide "bevredigd" is.
Op dat moment treedt de "aap uit de mouw" (switch) op.
3) Het T.A. model

Verandering in i. -t. treedt op als de actieve energie van één i. -t. die van een andere

26

27

overstijgt. Dat kan, zoals eerder in deze bijdrage betoogd is, nimmer gevolg zijn van
verandering in gebonden energie want die is constant per i. -t.
Bernes model zegt van de ongebonden cathexis dat die vergelijkbaar is met de kinetische energie van de vallende aap als de tak breekt. De vrije cathexis is de eigen sprong
van de aap in zijn analogie.
Vraag: waarom breekt de tak nu? De aap zat er zojuist ook en de tak brak niet. De aap
is ook niet zwaarder geworden. Heeft de aap misschien bewogen naar het dunne uiteinde van de tak? Maar dan is er sprake van vrije energie, omdat de aap iets wou, ergens
vandaan of naartoe. En daarmee zijn we terug in het reflex-model of in het ethologie model.
Aap· Nood (in de zin van "need") - Kies (in de zin van keuze).
Daarmee is nog niet gezegd dat i. -t. veranderingen een soort mechanisch of puur instinctief proces zijn, of, het gevolg daarvan. Ware het dat wel, dan zou men slechts
kunnen spreken van het koppel Aap - Nood.
Ik ben geneigd de derde term "Kies" vooral te koppelen aan de vrije cathexis. Daarbij
is het eigenlijk van weinig belang of iemand zijn eigen i. -t. kiest, deze of gene partner,
koffie of karnemelk bij het ontbijt.
Dan blijkt ook dat we in de T.A. dat hele cathexis begrip niet zo vreselijk nodig hebben. Kiezen is immers al voldoende beschreven wanneer we weet hebben over script
(Stoppers en opjagers), contaminatie en uitsluiting, opties en discounts?

alcohollsme
Redgy Termote

1.

INLEIDING
Bij alcoholgebruik (en misbruik) maakt men klassiek een onderscheid tussen ontstaansfactoren en uitingsvormen.
In dit artikel wordt nagegaan in welke mate de huidige T.A.-benaderingen aansluiten
bij de klassieke opvattingen en of zij het complex gebeuren dat alcoholisme heet,
duidelijker maken.
ONTSTAANSFACTOREN

UITINGSVORMEN
Excessieve drinkers in enge zin

Mens
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Niet-verslaafde alcoholisten
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Milieu

1

Verslaafde alcoholisten
11.

UITINGSVORMEN
Iemand die alcohol gebruikt kan geïntegreerd drinken of excessief drinken (al is de
overgang niet zo scherp te stellen). Binnen de groep van de excessieve drinkers onderscheiden wij:
A. Excessieve drinkers in enge zin of niet-alcoholisten: het alcoholgebruik geeft geen
aanleiding tot problemen (bij voorbeeld bij intensief uitgaansleven of in wijnstreken). Deze groep komt overeen met de bèta-drinkers van JELLINEK. Bij de twee
volgende groepen geeft het alcoholgebruik WEL aanleiding tot problemen, en voor
hen wordt dan de term 'alcoholist' voorbehouden.
B. Niet-verslaafde alcoholisten: probleemdrinkers die alcohol als een tijdelijke pseudo-oplossing zien (vaak neurotici). Het zijn de alfa-drinkers van JELLINEK (psychische afhankelijkheid, maar geen controleverlies).
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C. Verslaafde alcoholisten: kunnen niet meer zonder alcohol. De alcohol komt eentraal te staan.
Hieronder vallen de gamma-drinkers (psychische en lichamelijke afhankelijkheid,·
met controleverlies) en de delta-drinkers (die geen dag meer zonder alcohol kunnen) uit de indeling van JE[CTNEK.
Slechts bij deze laatste groep is er sprake van verslaving. Het verslavingssyndroom
krijgt hier een toenemend autonoom karakter (dit wil zeggen meer en meer losgekoppeld van de ontstaansfactoren) en wordt zelfcontinuerend. Dit laatste door
feedbackmechanismen van een aantal door VAN DIJK beschreven vicieuze cirkels,
die dus het alcoholmisbruik onderhouden en nog doen toenemen.
Bij de farmacologische vicieuze cirkel heeft het alcoholgebruik het metabolisme
zodanig veranderd dat meer alcoholgebruik noodzakelijk wordt door tolerantie en
abstinentieverschijnselen, waardoor het metabolisme nog meer gewijzigd wordt.
In de psychische vicieuze cirkel heeft het alcoholgebruik door het leer-effect de
moeilijkheden schijnbaar minder zwaar gemaakt. Dit veroorzaakt continuering en
ook verhoging (want dan wordt er nog meer resultaat bereikt) van de behoefte
aan alcohol. De vicieuze cirkel sluit zich door die verhoging.
In de sociale vicieuze cirkel heeft alcoholgebruik zodanige reacties bij de omgeving
(huisgenoten, beroepssfeer, enz ..... ) wakker geroepen dat een negatieve rolverandering (in de zin van 'hopeloze dronkaard') bij de alcoholist tot stand is gekomen.
Het bewust of onbewust accepteren van die rol veroorzaakt nog versterking van
de drinkgewoonten, waardoor de vicieuze cirkel zich sluit.
Tenslotte is in de cerebrale vicieuze cirkel door het alcoholgebruik (en deficiënt
dieet) een hersenbeschadiging ontstaan met vermindering van de integratie en
regulatie, waardoor ook de weerstand tegen de impuls tot drinken afneemt. Het
hierdoor nog toenemend alcoholgebruik geeft verdere hersenbeschadiging.
BERNE nu maakt een onderscheid tussen alcoholaddictie en het spelen van het
Spel 'Alcoholic'. Het komt enigszins verwarrend over wanneer hij de term "addictie" gebruikt voor mensen die in ons schema tot de groep der excessieve drinkers
in enge zin behoren. Berne beschrijft hen immers als mensen die vaak grote hoeveelheden alcohol drinken, zonder dat dit een weerslag heeft op professioneel
vlak, of zonder dat hierdoor aan anderen schade wordt toegebracht.
Het zijn vooral ongehuwden en zij streven niet de payoff van het Spel na.
De in ons schema onder B en C vermelde mensen, met andere woorden de eigenlijke alcoholisten, spelen "Alcohol ic".
STEINER ontdekte door verdere spelanalyse evenwel drie, meer specifieke spelen.
Aansluitend bij onze vorige indeling, worden mijns inziens "Drunk and Proud"
en "Lush" of "Dronkelap" door de B-groep der niet-verslaafde alcoholisten gespeeld, en "Wino".door verslaafde alcoholisten (C).
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De thesis van "Drunk and Proud" is "jij bent OK en ik ben niet-OK, dus probeer
mij maar te doen ophouden". Wie dit probeert zal zich uiteindelijk niet-OK
(teleurgesteld, boos, enz.) gaan voelen. De tegenspeler van de alcoholist krijgt de
rol van alternerend Vervolger en kredietverlenende Patsy. De oorspronkelijke bedoeling van de speler lag in de kindertijd in het zodanig frustreren van vervolgende
ouders dat zij hun onmacht en wanhoop moesten toegeven. Het Spel wordt gewoonlijk verder gespeeld met een huwelijkspartner die meestal dominerend is
(partnerkeuze!). Het alcoholmisbruik vindt hier zelden thuis plaats, en ook het
beroep lijdt er niet onder. De tegenspeler dient bijgevolg nooit als Jiedeter--öp te
treden.
\J<..vv•/1'"'--"'
De "Lush" -speler" is vooral op strokes uit die slechts verkregen kunnen worden
door de tegenspeler in de Reddersrol te drukken. In het begin der therapie maakt
deze speler dan ook meestal zeer goede vorderingen. Maar net op het moment dat
gedacht wordt aan een stopzetten van de behandeling, recidiveert de speler.
Hierdoor kan hij als patiënt verder strokes ontvangen.
Daarom moeten in de therapie beide partners betrokken worden met als doel de
relatie te verstevigen door een wederzijds leren geven van strokes.
In het derdegraadsspel "Wino" trekt de speler, door in de goot of tot net voor de
afgrond te verzeilen, de aandacht van anderen en verplicht hij die anderen om voor
hem te zorgen. "Ik ben niet OK, jij bent OK, ha, ha" wordt in feite "Ik ben OK,
jij bent niet OK".
Slechts hulp kunnen krijgen van anderen wanneer men halfdood is, maakt die
nochtans machtiger anderen helemaal niet O K.
De Winospeler zou dus de verslaafde van VAN DIJK kunnen zijn. Volgens VAN
DIJK is de vrijheid tegenover alcoholgebruik dan teloorgegaan. Volgens STEINER
daarentegen moet worden aangedrongen dat de alcoholist de verantwoordelijkheid
voor zijn gedrag op zich neemt en moet de therapeut vermijden het Spel mee te
spelen.
Door het bestaan van een Spel aan te nemen zou men dus wel eens tot een verkeerde aanpak van deze Winogroep kunnen komen.
Eerst dienen mijns inziens de vicieuze cirkels doorbroken te worden. Het optreden
van een verslavingssyndroom ("Wino") wordt in T.A. bepaald door het script, dat
dan sterk destructief is.

111. ONTSTAANSFACTOREN
Vrij algemeen wordt thans een onderscheid gemaakt tussen het middel, het milieu en
de mens (of de persoonlijkheid).
In T.A. wordt de factor de MENS bepaald door de scripttheorie. Door de alcoholist
wordt een destructief script gevolgd. Het spel is de transactionele gebeurtenis resulterend in een payoff, waardoor het script verder loopt en uitmondt op zelfdestructie.
De beslissing daartoe wordt reeds op vroege leeftijd genomen om aan de verboden
van de ouders te voldoen en aldus verder hun Bescherming te bekomen.

31

De psychoanalytische verklaring van een egostoornis met ongecontroleerde impulsen
wordt door de transactionele analyse niet aanvaard.
Anderzijds staat de T.A.-opvatting niet zover af van de theorie van sommige psychoanalytici die alcoholisme verklaren als een drang naar zelfvernietiging, ontstaan door
verwaarlozing tijdens de vroege kinderjaren.
De agressie tegen de ouders wordt verdrongen en uiteindelijk tegen zichzelf gericht.
De scripttheorie verklaart nochtans beter de hardnekkigheid van alcoholisme. Het
klein kind krijgt strokes door aan het verbod (vb. "denk niet") te gehoorzamen. Als
alcoholist bekomt hij de payoff van het Spel.
De Zwijnouder (0 1) van een der ouders zet hem, vaak nonverbaal, tot drinken aan,
met andere woorden bepaalt het script, terwijl O 2 van beide ouders een zich onthouden verwachten (zich uitend in het counterscript).
De krachten die het script bepalen zijn evenwel veel machtiger, waardoor een counterscript nooit slaagt.
Counterscript mag niet verward worden met het hebben opgegeven van het script. In
laatstgenoemd geval zal een alcoholist geen problemen met drinken meer hebben: hij
zal abstinent blijven of gecontroleerd kunnen drinken. Een alcoholist in zijn counterscript zal daarentegen vroeg of laat terug zijn script volgen.
Het effect van alcohol als MIDDEL is voldoende gekend: zelfkritiek vermindert en de
realiteit wordt verkleurd, terwijl remmingen, angsten en schuldgevoelens verdwijnen.
De gedragstherapie legt een sterke nadruk op alcohol als middel. Leertheorieën onderstrepen vooral het feit dat men leert drinken omdat na alcoholgebruik telkens een
soort beloning volgt, zoals vermindering van de angst.
In T.A.-termen doet alcohol de controle door de Ouder verminderen, vervolgens
wordt de Volwassene uitgeschakeld, en het Kind krijgt de bovenhand met vooral een
losbarsten van onderdrukte woedegevoelens (BI RNBAUM). Primair ontdekt dus het
verlegen, teruggetrokken, qeisoleerd A. K. via de Kleine Professor dat alcohol de
strenge Ouder uitschakelt (JAMES en JONGEWARD). STEINER daarentegen meent
dat door alcohol op de eerste plaats de V. wordt uitgeschakeld; aldus gehoorzamend
aan het ouderlijk verbod de V. niet te gebruiken.
SE LAV AN wijst erop dat alcohol kan gebruikt worden als een middel om de 0. K.positie te verwerven, wat evenwel vaak verkeerd loopt door de addictieve eigenschappen van dit middel.
Weinig aandacht schenkt de T.A. aan het MILIEU.
Onder meer het feit van sociale druk tot drinken in bepaalde beroepen en bevolkingsgroepen (bijvoorbeeld wijnstreken). Verontrustend is ook de aansporing tot drinken,
uitgaande van wat ANSOMS de gecommercialiseerde levensstijl noemt (reklame,
recepties, parties, enz ..... ) mede in de hand gewerkt door de toenemende vrije tijd.
Vooral mensen die al met spanningen te kampen hebben zoeken hierdoor vlugger
troost in alcohol.
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In sommige culturen leidt ook sociale onderdrukking gemakkelijk naar drankmisbruik, zoals in onze 19de eeuwse maatschappij alcoholgebruik vaak een poging betekende om de ellende van het arbeidersbestaan te vergeten.
IV. BIJDRAGEN VAN T.A. VOOR DE BEHANDELING:
T.A. brengt specifieke therapeutische technieken naar voor die voor elke hulpverlener
uiterst bruikbaar zijn.
Cruciaal is de nadruk van de therapeut op een volledige alcoholstop, zonder hierbij in
vervolgende of reddende Ouder te vervallen. Dit gebeurt via de Toestemmingstransactie bestaande uit een bevel gegeven door de+ K.O. of Beschermer van de therapeut
("stop met drinken") en een rationele, logische verklaring verstrekt door de V. van
de therapeut (wat er kan gebeuren als het alcoholmisbruik niet ophoudt en dat minstens een jaar totale abstinentie noodzakelijk is).
Vervolgens wordt een behandelingscontract opgemaakt. De patiënt dient in speelfieke, waarneembare en gedragsmatige termen aan te geven wat hij wil veranderen.
Voor een alcoholist is aldus het stopzetten van inname van alcoholhoudende dranken
met de daaruit voortvloeiende specifieke, observeerbare gedragsveranderingen reeds
een goede basis voor een contract.
Een alcoholist is behandeld wanneer hij gedurende een jaar zijn alcoholisme onder
controle heeft, en tevens niet langer zijn tijd gaat structureren rond het gebruiken
van alcohol (tijdverdrijven, spelen).
Via huiswerk of minicontracten wordt dit in samenwerking met de therapeut veranderd. Verder dient hij ook afgerekend te hebben met ouderlijke boodschappen die
tot het alcoholisme bijdroegen. Strokes moeten op andere manieren dan door de
sociale contjàcten voortvloeiend uit alcoholmisbruik bekomen worden.
De hulpverlener of therapeut moet er voor zorgen de alcoholist niet vanuit de Reddingsdriehoek van KARPMAN te benaderen.
Een alcoholist stelt zich gemakkelijk als hulpeloos Slachtoffer op. De hulpverlener
aanvaardt dat en gaat een behandeling beginnen zonder een stap van de kant van de
patiënt te eisen ( Reddersrol).
De alcoholist maakt enige vooruitgang, tot hij met vergelding gaat reageren tegen de
dominerende positie van de hulpverlener, en opnieuw aan het drinken gaat.
De patiënt wordt nu Vervolger en de hulpverlener voelt zich het bedrogen Slachtoffer, dat echter gemakkelijk naar Vervolger kan overgaan, en de patiënt bij voorbeeld
kan doen opsluiten in een psychiatrische instelling (dus weer Slachtoffer maken).
Op die manier wordt er in de driehoek voortdurend heen en weer gespeeld, zonder
enig resultaat te boeken.
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Vervolger
-K.O.

In een overzichtsartikel komt CLARE onder meer tot volgende besluiten betreffende
de tegenwoordige behandelingen voor alcoholisme:
1. behandeling is beter dan geen behandeling
2. er zijn geen significante verschillen in resultaat naargelang de behandelingsmethode.
3. abstinentie is onvoldoende als doel van een behandeling
4. sommige ex-alcoholisten kunnen zonder moeilijkheden terug gecontroleerd drinken.

Redder
- Z.O.

De transactionele analyticus kan zeker instemmen met de punten 1. en 3., en kan
punt 4. verklaren aan de hand van de scripttheorie (scriptverandering).
Punt 2. geeft aan dat DE behandelingsmethode vooralsnog niet bestaat. Weliswaar
verstrekt de transactionele analyse zeer bruikbare aanwinsten voor de behandeling,
maar daarmee helpt zij niet meteen het complexe alcoholprobleem uit de wereld.

Slachtoffer
+A.K.
Toch bestaan er behandelingsmethoden waar juist wel van de Reddingsdriehoek gebruik gemaakt wordt, met name de Anonieme Alcoholisten en Synanon.
Bij Synanon wordt het eigenlijke Reddingsspel verhinderd doordat de hulpverlener
rotsvast in de Vervolgersrol blijft, en dus het Slachtoffer geen kans geeft om van rol
te wisselen. De alcoholist heeft dan de keuze tussen weglopen (wat het frekwentst
gebeurt) of zich als Slachtoffer laten behandelen tot hij voldoende hard, ongevoelig
en defensief geworden is, zodat hij als mede-Vervolger kan meewerken aan de behandeling van nieuwe Slachtoffers.
Bij de Anonieme Alcoholisten kan het Slachtoffer hooguit overstappen naar een Vervolgersrol (door bijvoorbeeld opnieuw te gaan drinken), maar de hulpverleners bi ij ven
onverstoord in de Redderspositie en weigeren een Slachtofferrol aan te nemen, zodat
ook hier het eigenlijke Reddingsspel geen doorgang vindt. Het einddoel bestaat erin
van het Slachtoffer eveneens een Redder te maken, die bereid is een groot deel van
zijn tijd te gebruiken om anderen van alcohol af te houden.
BE RNE wijst erop dat A.A.-ers steeds alcoholisten (Slachtoffers) voor hun activiteiten nodig hebben, en dat zij vaak zelf recidiveren wanneer zij geen alcoholisten meer
kunnen bekeren en daarbij niet tijdig op andere activiteiten hebben overgeschakeld.

V.

Vl.

LITERATUUR
Alcoholisme, als de kringloop draaikolk wordt.
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1978.
A
layman's Guide to Psychiatry and Psychoanalysis.
BERNE, E.
Penguin Books, Harmondsworêrh
,, 1971.
Mens erger je niet (Games people play).
BERNE, E.
Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 1967.
Principles of Group treatment.
BERNE, E.
Grove Press, New York 1966.
How to stop hating and start laving.
BIRNBAUM, J.
Pan Books, London 1977.
CLARE, A.W.
How good is treatment, in Alcoholisme, edited by G. Edwards en
M. Grant, Croom Helm, London 1977.
JAMES, M. en JONGEWARD, D. Wie waagt die wint (Born to win).
Inter European Editions, Amsterdam 1974.

ANSOMS, S.

JELLINEK, E.M.
KARPMAN, S.B.

In beide behandelingsmethoden heeft de alcoholist dus de keuze tussen wegblijven of
voldoende lang de Slachtofferrol aannemen tot hij in staat is zelf als Redder (A.A.) of
Vervolger (Synanon) te fungeren.

SELAVAN, A.

RESULTATEN

STEINER, C.

De resultaten van een behandeling voor alcoholisme liggen vrij gunstig bij gemotiveerde mensen.
Wanneer het totaal aantal gunstige resultaten tenslotte op slechts 10 tot 15% wordt
geschat, ligt dit aan het meeberekenen van ongemotiveerde alcoholisten die zich
- vaak onder druk van de omgeving - wel voor behandeling aanmelden, maar ook
snel weer afvallen.
En hier faalt elke psychotherapeutische benadering, ook de transactionele analytische,
door de onmogelijkheid om tot duidelijke afspraken te komen.
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transactionele analyse een neo.adleriaanse school?
Gerben Hel/inga
INLEIDING
In vrijwel alle werken van Eric Berne komen verwijzingen voor naar de psychoanalyse
(P.A.). Vaak is dat een verwijzing die neerkomt op een vergelijking van P.A.-begrippen
met transactioneel-analytische, vaak is het een vergelijking tussen de effectiviteit van, of
het geïndiceerd zijn van beide psychotherapeutische stromingen. Het komt mij voor dat
in die vergelijkingen de P.A. er vaak erg bekaaid afkomt ('word eerst maar eens beter, dan
kun je daarna altijd nog in psychoanalyse gaan' b.v. in Berne, 1966, p. 303). Uiteraard
zijn er grote overeenkomsten tussen de P.A. en de T.A"
Steiner (1971) schrijft over 'a branch on the tree of psychoanalytic personality theorv,
rather close to the roots' (p. 3) en Berne geeft zelf ook vaak aan hoe sterk hij door zijn
psychoanalytische opleiders is beïnvloed. Met name in tweede en derde orde structurele
analyse blijken veel structuren sterke overeenkomsten te vertonen met Freudiaanse begrippen. Maar het zijn vaak andere schrijvers dan Berne die daar op wijzen. Berne zelf legt
veel meer de nadruk op de verschillen tussen P.A. en T.A. dan op de overeenkomsten.
Nu is het op zichzelf niet zo vreemd dat stichters of aanhangers van psychotherapeutische
stromingen hun eigen theorieën vergelijken met andere, 'concurrerende', stromingen (Hellinga, 1979). Wat mij wel vreemd voorkomt is, dat als vergelijkingsmateriaal de P.A. wordt
genomen, en niet de lndividual-psychologie (1.P.), een stroming die in geen land ter wereld
zoveel aanhang heeft gekregen als in de Verenigde Staten, en die dus zeker in dat land ook
als gelijkwaardig vergelijkings-object of, zo men wil, concurrent, kan worden beschouwd.
Dat de I.P. opmerkelijk weinig met de T.A. wordt vergeleken is geen overdrijving. Als Berne in zijn boek over groepstherapie de T.A. vergelijkt met andere benaderingen ( 1966,
hoofdstuk 13), dan ontbreekt de 1.P., terwijl Amerikaanse Adlerianen toch veel met
groepen werken. Berne neemt in zijn belangrijkste boeken (1961, 1964, 1966, 1970)
slechts één keer de I.P. als vergelijkingsmateriaal: in zijn laatste boek (pp. 58, 59) schrijft
hij 'of all those who preceded T.A., Alfred Adler comes closest to talking like a script analyst'. Hij citeert Adler:
lf I know the goal of a person I know in a genera! way what will happen. 1 arn
in a position to bring into their proper order each of the successive movements made
.
We must remember that the person under observation would not know what
to do with himself were he not oriented towards some goal
which determines his lifeline
the psychic life of man is made to fit into the fifth act
like a character drawn by a good dramatist
every psychic phenomenon, if
it is to give us any understanding of a person, can only be grasped and understood if regarded as a preparation for some goal. ..... an attempt at a planned
final compensation and a (secret) life plan
the life plan remains in the
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unconscious, so that the patient may believe that an implacable fate and not
a long-prepared and long-meditated plan for which he alone is responsible, is
at work
.
Such a man concludes his account and reconciles himself with life by constructing one or a number of 'if-clauses'.
'lf conditions had been different.. ..... .'
en hij voegt er als zijn commentaar aan toe: 'The only exceptions which a script analyst
would take to these statements are: (1) that the life plan is usually not unconscious,
(2) that the person is by no means solely responsible
tor it and
(3) that the goal and the manner of reaching it (the
actual transactions, word for word) can be predicted much more precisely than even AdIer claimed'.
Mijn belangrijkste bezwaar tegen dit citaat uit Berne's boek is dat daardoor geïmpliceerd
lijkt te worden dat alle overeenkomsten met de I.P. daarmee zouden zijn besproken. Dat
soort misleidende beperkingen zien we ook in Steiner ( 1971) die slechts op p. 71 tien
regels wijdt aan het feit dat Adler al in de buurt van het idee van scripts heeft gezeten met
zijn 'fixed law of movement'. Hij geeft de overeenkomst aan tussen het superioriteit nastreven en de decision en de overeenkomst tussen 'the fixed movement' en het gefixeerde
en voorspelbare van de levensloop van een script.
Daarbij laat hij het echter.
Harris (1967) gaat iets verder, nl. op p. 44 erkent hij de overeenkomst tussen de 'ik ben
niet OK' positie van het kind en de minderwaardigheidsgevoelens die Adler zo centraal
stelde en op p. 52 geeft hij zelf aan dat het idee van games al terug te vinden is bij Adler.
Van alle T.A.-publicaties die mij bekend zijn is er slechts één auteur (Simoneaux, 1977)
die serieus aandacht besteedt aan de I.P. als vergelijkingsobject voor de T.A" Van de
overeenkomsten die ik in het nu volgende artikel zal aangeven heeft zij er een aantal herkend, maar ten eerste niet allemaal en ten tweede, wat belangrijker is, zij vraagt zich helemaal niet af waarom die opmerkelijke overeenkomsten door Berne zo onder tafel worden
geschoven, terwijl zij zelf stelt: 'There are more similarities than differences between Berne and Ad Ier'.
OVEREENKOMSTEN
Ik zal de overeenkomsten tussen I.P. en T.A. (zie voor een aantal daarvan ook Rosznafski,
1974) opdelen in algemene basisuitgangspunten en de konsekwenties daarvan voor
rapie, en daarna zal ik dan enkele van de belangrijkste begrippen met elkaar
A. Algemene basisuitgangspunten
Ad Ier en Berne stellen beide in hun referentiekaders centraal:
1. Het vrije-wil idee, i.t.t. het determinisme van de P.A.
2. Het fenomenologische uitgangspunt (niet wat ons overkomt,
wij op grond van onze ervaringen trekken, leiden tot wat wij
Dientengevolge stellen zij beide ook de eigen
voor zijn beslissingen en (al of niet verkeerde)
de fenomenologische opstelling pas later, aarzelend,
3. De finalistische oriëntatie (P.A. is meer causalistisch).
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4. De optimische oriëntatie (Adler: sociaal gevoel is normaal; Berne: people are born
princes). In de P.A. wordt de strijd tussen Id-impulsen en beperkingen van buitenaf
meer als een noodlotsstrijd gezien, waar men het beste van moet zien te maken.
5. De interpersoonlijke oriëntatie (P.A. is in hoofdzaak intrapsychisch georiënteerd).
B. Konsekwenties van deze uitgangspunten voor de psychotherapie. In de I.P. en de T.A.
stelt men allebei:

1. Diagnostiek moet niet primair de communicatie tussen vaklieden dienen, maar primair de communicatie therapeut-patiënt. Termen als Hysterie, Oedipus-complex,
Castratie-angst en Anaal sadisme zijn minder bruikbaar dan begrippen als sociaal gevoel, mannelijk protest, Heersend Type (Adler) of Racket, Spelen, Strokes en Basisposities (Berne).
2. In de behandeling moet de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt centraal staan.
3. Verwacht geen magische oplossing van de therapeut (Ansbacher, 1956, p. 343);
geen 'Magie Orb' (Berne, 1966, p. 283).
Als we dat allemaal lezen wordt het een beetje wonderlijk als we Steiner (1974) zien beweren dat de drie 'basic assumptions' die van de T.A. een radicaal nieuwe psychotherapeutische stroming hebben gemaakt, zijn:
a. Menselijke wezens zijn, van nature, geneigd tot en in staat om, in harmonie met zichzelf, met andere mensen en met de natuur te leven.
b. Mensen met emotionele moeilijkheden zijn desalniettemin complete, intelligente menselijke wezens, met wie op basis van gelijkheid in een gemeenschappelijke taal gecommuniceerd kan worden.
c. Iedereen met een psychiatrisch lijden dat niet het gevolg is van een identificeerbare
fysieke oorzaak, kan genezen worden.
Alle drie deze 'radicaal nieuwe uitgangspunten' zijn terug te vinden in de lndlvidual-psvchologische werken van Adler
.

woord. Het zijn allemaal manieren waarop min of meer stereotiep verlopende ruzies
tussen echtelieden steeds weer kunnen plaatsvinden, maar er wordt geen switch in beschreven en geen pay-off, de transacties zijn niet van een dubbele bodem voorzien. Al
gaat het inderdaad ook in de beschreven 'Spelen' om iets meer dan om de oqenschi]n1 ijke inhoud van de woordenwisselingen (nl. om wraak, one-up-rnanship, het winnen,
etc.) d.w.z. om een intern psychologisch voordeel, alle andere voordelen die Berne
benoemt komen niet aan de orde. Zo gaat het er de ruziemakers niet om, voor zichzelf
het existentiële voordeel te behalen dat een vroeger ingenomen uitgangsstelling 'bewezen' wordt, maar om een poging het minderwaardigheidsgevoel te compenseren met
tijdelijke overwinninkjes. Dit lijkt Racketeering te zijn, geen Spelen.
C. POSITIES. Het is verleidelijk om de vier basisposities van de T.A. te vergelijken met de
vier categorieën van levensstijlen die Adler heeft gerubriceerd in zijn vier TYPEN. lrnmers, de basispositie geeft aan op welke manier iemand tot een beperkend negatief
script zal komen, en het type waartoe iemand behoort zal bepalen op welke manier
iemands beperkte levensstijl hem tot inadekwate wijzen van functioneren, van problemsolving, zal doen komen.
1. 'Ik ben OK, jij bent OK' zou dan overeenkomen met het enige niet-neurotische type
dat Adler benoemde: de mens die 'sociaal gevoel' centraal heeft staan in de hem
motiverende strevingen.
2. 'Ik ben niet-OK, jij bent niet-OK' zal leiden tot een zich terugtrekken uit sociale
contacten. En dat is precies wat het Vermijdende type van Adler doet.
3. De andere twee basisposities zijn niet duidelijk te identificeren met het Nemende en
het Heersende type, al zullen zij die van 'Ik ben OK. jij bent niet-OK' uitgaan vaker
een Heersende levensstijl innemen en zij die de positie 'Ik ben niet-OK, jij bent OK'
innemen vaak hun heil van anderen verwachten; de opstelling die het Nemende
type kenmerkt.
CONCLUSIES EN OVERWEGINGEN

DE BELANGRIJKSTE BEGRIPPEN

B. SPELEN. Over de overeenkomsten tussen het T.A. begrip spelen en de ideeën daarover in de I.P. is door Mozdzierz e.a. (1973) een heel artikel geschreven. Net als de
naam van de genoemde auteur lijkt de inhoud van het artikel nergens naar. De zeven
door hem genoemde 'games' zijn geen van alle spelen in de T.A. betekenis van het

Op p. 400 van 'Helle' schrijft Berne: 'The fact is that the facts were always there, and
they were observed by many keen observers and whether script theory corroborates what
others have said, or they corroborate script theory, is immaterial'. Dat is natuurlijk waar.
Het is ook niet mijn bedoeling T.A. af te doen als 'alleen maar een nieuw soort I.P.'. Wat
ik wél wil doen is de vraag stellen waarom bij al die opmerkelijke overeenkomsten niet
veel meer aandacht aan de verschillen wordt besteed, en waarom dat wél ten aanzien van
de P.A. wordt gedaan. Waar liggen, bijvoorbeeld, de verschillen in indicatiegebied tussen
1.P. en T.A.? Die geeft Berne wel aan voor T.A. en P.A" En zijn er gevallen van mislukte
I.P.-behandelingen die met T.A. wel goed liepen? Mislukte P.A.-behandelingen die via
T.A. goed gingen lopen worden herhaaldeijk genoemd.
Ik wil zelf wel iets zeggen over die verschillen.
Ten eerste zijn, zoals ik al hier en daar aangaf, alle concepten in de T.A. veel genuanceerder uitgewerkt, op veel meer mensen toegepast, zijn de consekwenties van de tl· eorie
bovendien door veel meer verschillende mensen uitgewerkt zodat men een scala van stromingen begint te krijgen wat (zolang het niet tot polarisatie leidt) zeer stirnulerer d zal
blijven werken voor de ontwikkeling van de T.A" In de I.P. is Adler eigenlijk nog: teeds
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A. SCRIPTS. Berne (1961): Script analysis, whose aim might be called 'Iife-plan control'
: een citaat dat het verband tussen 'script' en 'life-style' wel erg duidelijk weergeeft. Natuurlijk zijn de begrippen niet identiek. Adler ziet achter elke levensstijl het
bereiken van 'unlimited superiority' als doel. Dat is dan altijd een onhaalbaar streven
en alleen met psychisch gezond functioneren te combineren als het dan tenminste
langs wegen van sociaal gevoel wordt nagestreefd. Een Script kan aan sturen op een
veel groter aantal zeer uiteenlopende doelstellingen die positief kunnen zijn (als ze
ingepast kunnen worden in het normale maatschappelijke leven, zoals dokter worden
om mensenredder te worden) of desastreus, leidend tot suicide, krankzinnigheid of
criminaliteit. Over de overeenkomsten tussen beide begrippen heb ik het in het voorgaande al gehad.

de Grote Profeet, met slechts enkele begaafde leerlingen die wezenlijk nieuwe bijdragen
hebben toegevoegd aan het refenrentiekader.

Ten tweede is er een heel belangrijk verschil, en dat is m.i. essentieel voor de grotere
bruikbaarheid van de T.A. dan van de I.P" De lndividualpsychologie gaat uit van het individual, het on-deelbaar zijn van de mensen. De T.A. doet juist het tegenovergestelde, en
deelt de mens in stukjes op een manier die geen enkele stroming ooit gedaan heeft. Praktisch alle T.A. vindingen zijn konsekwenties van die opdeling.
Hoe dan ook, het is evident dat de historische overeenkomsten erg groot zijn.
Waarom zou Berne die dan afgedaan hebben met één opmerking terwijl hij de P.A. voortdurend noemt? Enkele mogelijke antwoorden zijn:
Het was misschein veiliger de T.A. met de P.A. te vergelijken omdat die vergelijking zeer
gemakkelijk ten nadele van de P.A. zou uitkomen, terwijl de I.P., die dezelfde goede benadering van de patiënt kent, minder gemakkelijk als de verliezer uit de vergelijking naar
voren zou komen. Dit antwoord zal wel niet het goede zijn, want in dit artikel kon ik zonder veel moeite de T.A. als de betere benadering presenteren.
Is het soms leuker je eigen benadering als radicaal nieuw te presenteren en die te vergelijken met een meer ouderwetse stroming dan het is om je eigen benadering te presenteren
als een (weliswaar ferme gezonde) opvolger van een stroming die veel van het werkelijk
baanbrekende werk al gedaan heeft?
Als dat er achter zit zegt dat wel iets over de mentaliteit van degene(n) die zich door
zulke overwegingen laten beïnvloeden.
Overigens is er nog een mogelijke achtergrond: Berne's eigen ongelukkige ervaringen met
de P.A. (zie Steiner, 1974) kan hem gemotiveerd hebben zich juist tegen die P.A. af te
zetten.

8. Berne, E" What do you say after you say Hello?. New York, 1970.
9. Hellinga, G" Het Heersende Type. De Psychologie van Adler en de Hedendaagse
Psychotherapie. Meppel, 1979.
10. Mozdzierz, G.J. en T.J. Lottman. Games Married Couples Play: Adlerian View. In:
Journal or lndividual Psychology, 29.2. november 1973.
11. Rosznavsky, J" The Impact of Alfred Adler on three 'Free Will' Therapies of the
Sixties. In: Journal of lndividual Psychology, 30.1. mei 1974.
12. Simoneaux, J" Adlerian Psychology and T.A" In: Techniques in T:A. (Muriel James,
ed.) Reading, Mass., 1977, p. 205-216.
13. Steiner, C.A" Games Alcoholics Play. New York, 1971.
14. Steiner, C.A" Scripts People Live. New York, 1974.

Gerben Hellinga is als psychotherapeut verbonden aan de Volwassenen-afdeling van het
psychotherapeutisch centrum "De Viersprong" te Halsteren.

Ik hoop in het bovenstaande aangetoond te hebben dat de T.A. net zo goed een neoAdleriaanse school genoemd kan worden als een loot aan de stam van de P.A" Hoewel
latere auteurs zich zeer grondig verdiept hebben in de overeenkomsten tussen P.A. en
T.A., en daarbij boeiende overeenkomsten hebben aangegeven, heeft Berne dat zelf nooit
zo sterk gedaan. Wat hem betreft zou men kunnen stellen dat de overeenkomsten van
T.A. met de I.P. sterker zijn dan met de P.A., of om het, zoals Berne zo graag deed, eens
in een formule te zetten:
P.A.-+ T.A. < 1.P.-+ T.A.
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STEINER, CLAUDE
The pig parent

We zullen regelmatig de inhoud weergeven van recent verschenen nummers van het Transactional Analysis Journal.
Kopieën voor eigen gebruik kunnen besteld worden door overmaking op postgiro 3703189 t.n.v. N.V.T.A., Libra 14, IJsselstein (f. 0,50 per pagina voor leden van de N.V.T.A.,
f. 0,75 voor niet-leden).

12 pagina's

Geschiedenis en definitie van de Zwijn Ouder. Strategieën voor het herkennen, bestrijden
en verwerpen worden besproken.
MCNEEL, JOHN
A rebuttal to the pig parent

TRANSACTIONAL ANAL YSIS JOURNAL

Reactie op voorgaand artikel van Steiner.

Volume 9, number 1
January 1979

SUGARMAN, MICHAEL

3 pagina's

From being a stutterer to becoming a person who stutters

HARTMAN,FRANK
T A is not a secondary systematic framework

6 pagina's
TA is een primaire persoonlijkheidstheorie. Beschrijving van een systematische vertaling
van Berne's Zegels in een set existentiële emoties. Er wordt gebruik gemaakt van concepten van Freud en Berne om de vertaling mogelijk te maken.

De schrijver verhaalt over zijn ervaringen als stotteraar. Geeft aan hoe T.A. hem hielp negatieve elementen uit zijn script te verwijderen.
BURTON, LARRY
Being honest

VANDERBURGH, JOS
Another shot in the OK Corral

1 pagina
Een gewijzigde versie van het OK raam van Ernst die gebruikt wordt om enkele besluiten
en contaminaties te voorspellen die de ki iënt heeft betreffende de behandeling.

4 pagina's

2 pagina's

Eerlijkheid wordt in de opvoeding vaak voorgehouden als dè oplossing voor heel veel problemen. De relatie eerlijk-oneerlijk ligt heel wat gecompliceerder. Verdere analyse maakt
duidelijk hoe eerlijkheid als "con" gebruikt kan worden en geeft de betekenis van bepaalde confrontaties.
BELANGER, ELAINE and LAUBE JERRI

HEYER,N.ROBERT

Discounting the disabled

4 pagina's

Development of a questionnaire to measure ego states with some applications to social
and comparative psychiatry
11 pagina's

Gehandicapten worden op diverse manieren gediscount. De discounts vertonen een cyclisch patroon waardoor de niet-OK-positie steeds weer bevestigd en versterkt wordt.

Een objectieve vragenlijst methode om ego-posities te meten met gebruikmaking van het
egogram. De vragenlijst zelf is niet gepubliceerd. Het artikel beperkt zich tot de methodische en statistische aspecten.

ERSKINE, RICHARD G. and ZALCMAN, MARILYN J.
The Racket System: a model for racket analysis

AMUNDSON, JON K. and PARRY, THOMAS ALAN
The willing adult

6 pagina's
In het kader van opgeleefde belangstelling voor de experiëntiële en integratieve mogelijkheden van de Volwassen ego-positie wordt het werk van Otto Rank onderzocht. Speciaal
zijn concept van de "wil als richtinggevende dimensie van de persoonlijkheid" wordt besproken. Het doel van persoonlijke autonomie wordt bereikt in de geïntegreerde Volwassene die hier beschreven wordt als de Autonome Wil van de Willende Volwassene.
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9 pagina's

Het racket-systeem zoals Erskine ontwikkelt is een model om verschijnselen die met rackets te maken hebben duidelijk te maken. Het racketsysteem is zelf-bekrachtigend en
vervormd, gebaseerd op het script en bestaat uit Script-overtuigingen en -gevoelens,
racket-gedrag en bekrachtigende herinneringen.
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EDWARDS, SALL Y ANN

Geannoteerd literatuuroverzicht

Hyperactivity as passive behavior

3 pagina's

Hyperactiviteit wordt voorgesteld als een vorm van passief gedrag die kenmerkend is
voor een chronisch onopgelost probleem. Dergelijk gedrag gaat een wezenlijk deel vormen
van de probleemoplossings-structuren van het kind door heel zijn ontwikkeling heen en
wordt bekrachtigd door het systeem waarin hij leeft.
PINCHERLE, LIVIO TULIO
A practical method to analyse projection

1 pagina
Techniek om het mechanisme van projectie aan te tonen en met de kliënt te bespreken.
HART, WAYNE
Treating pathologies with the problem diagram

3 pagina's
Het probleemdiagram helpt veranderingen mogelijk te maken door wijziging van de energiestroom van het individu. In dit kader worden pathologie en behandeling besproken.
LESSLER, KEN; DICK, BOB; WHITESIDE, JIM
Co-therapy viewed developmentally

BERNE, ERIC
Wat er allemaal speelt; struktuur en dynamiek van groepen en organisaties. Den Haag,
Bert Bakker, 1975.
De meeste T.A. literatuur behandelt het individu of het individu in zijn transakties met
anderen.
Dit is een van de weinige boeken die stelselmatig de Transactionele Analyse gebruiken om
groepsdynamische processen duidelijk te maken. Het behandelt vooral het goed en slecht
funktioneren en uit elkaar vallen van groepen. Het persoonlijke taalgebruik en de gehanteerde symboliek vragen om enige gewenning.
Oorspronkelijke titel: The structure and dynamics of organizations and groups.
BERNE, ERIC
Wat doe je met me? Mensen, liefde, seks. Baarn, Hollandia, 1974.
Een psychologie van de sexualiteit op T.A.-basis. In een populariserende stijl probeert
Berne de T.A. concepten te hanteren bij het verduidelijken van het sexuele leven en de
sexuele beleving. Hij slaagt hier alleen gedeeltelijk in bij zijn spelanalyse. De rest blijft
in vage aanzetten steken.
Oorspronkelijke titel: Sex in human loving.

7 pagina's
Co-therapie is door Berne en anderen sterk afgewezen. De schrijvers stellen een vier-fasen
model voor van de zich ontwikkelende co-therapeutische relatie. Aan de hand van dit model worden de kritieken op co-therapie geëvalueerd.

JAMES, MURIEL

BILELO, FLO

Het zullen je ouders maar wezen! T.A. voor vaders en moeders. Amsterdam, Addison-Weslev, 1977.

Making marriage grow

3 pagina's
Een aantal premissen rond dysfunktionerende huwelijken uit drie programma's worden
besproken: de algemene systeemtheorie, het huwelijks verrijkingsprogramma en Transactionele analyse. Een gericht programma voor 67 echtparen wordt beschreven en geëvalueerd.

Een van de helderste boekjes uit de vertaalde T.A. literatuur. T.A. wordt toegepast op opvoeding, gezinspatronen, huwelijksrelaties. Het boekje geeft een duidelijk antwoord op de
vraag: wat kan ik doen met Transactionele Analyse? Veel aandacht voor de betekenis van
geven, ontvangen, vragen en onthouden van strokes,
Oorspronkelijke titel: What do you them now that vou've got them? T.A. for moms and
dads.
ODEN, THOMAS C.
Vrijuit; de waarde van de intimiteit. Haarlem, De Toorts, 1975.
Bepaalde aspecten van de Transactionele Analyse hebben meer het karakter van geloof
dan van wetenschap. Oden gaat deze elementen na, vooral met betrekking tot het begrip
intimiteit. Hiervan geeft hij een duidelijke analyse. Hij brengt verder de T.A. in verband
met een theologisch begrippenkader en komt tot een boeiende theologie van de intnrpersoonlijke relatie vanuit een transactionele visie.
Oorspronkelijke titel: Game free.
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terminologie

lezersforum

drivers
Hurry up
Be Strong
Please me
Try hard
Be perfect

opjagers; dwingende boodschap
Schiet op
Wees sterk
Wees lief; Wees braaf; Doe me een genoegen
Doe je best
Wees perfect

injunction
don't exist, don't be
don't feel sensations
don't think
don't feel
don't be close
don't be you
don't be a chi Id
don't grow up
don't make it

verbod
je mag er niet zijn; besta niet
gebruik je zintuigen niet; wees een robot
denk niet
voel niet wat je voelt
hoor er niet bij
wees jezelf niet
wees niet klein; doe niet zo kinderachtig
groei niet op; word niet volwassen
slaag niet; maak het niet

script
episcript
counterscript
anti script
cultural script

script
episcript; Hete Aardappel
tegenscript; contrascript
antiscript
cultureel script

decision
redicision
decision scale

beslissing; besluit
herbes) issing
beslissingsschaal

stroke
conditional stroke
unconditional stroke
physical stroke
plastic stroke
target stroke

stroke
voorwaardelijke stroke
onvoorwaardelijke stroke
lichamelijke stroke
nep stroke; plastiek stroke
doelgerichte stroke

Patsy

kredietverlener

Stuur uw suggestie naar:
Mia Famaev, Psychotherapeutisch Centrum "De Viersprong", Gasthuisstraat 16 Halsteren,
Nederland.
Wim Geudens, Waasdonk 141, 2100 Deurne, België.
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Claude Steiner beschrijft 5 manieren, hoe wij, in de westerse maatschappij, met positieve
strokes omgaan.
Met de stroke-economie is het al net zo, als met de wereld-economie.
De rijken worden rijker, de armen steeds armer.
De 5 manieren, die Claude Steiner vond, zijn:
1. vraag niet om positieve strokes (Kinderen die vragen, worden overgeslagen).
2. Geef jezelf geen positieve strokes (Eigen roem stinkt).
3. Aksepteer de positieve strokes, die je gegeven worden, niet; ook al zou je ze wel willen
hebben.(
).
4. Aksepteer altijd alle positieve strokes, ook al wil je ze niet hebben (Een gegeven paard
ziet men niet in de bek).
5. Wees zuinig met het uitdelen van positieve strokes (Al te goed, is buurmans gek).
Wie helpt me aan een goednederlands spreekwoord, voor de hierbovenstaande 3e manier?
Marijke van der Does-Arendsen Hein, psychologe, Voorstraat 55, Noordwijk-Binnen (tel.
01719-10877).

Seminarium

agenda

o.l.v. Shea Schift.
Plaats: Psychiatrisch Ziekenhuis "Veldwijk" Ermelo.

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, België.
Voor Nederland:
Joop van Gorp, Jac. van 't Hofflaan 8. 5056 VJ Berkel-Enschot, Nederland.

- maandag 17 september.
Theoretisch Technisch Seminarium.
Onderwerp: Ontwikkeling en samenstelling van het Cathexis programma.

ACTIVITEITEN IN NEDERLAND

- donderdag 20 en vrijdag 21 september 1979.
Workshop.

A.N.I.T.A.
Studiedagen.

- dinsdag 18 en woensdag 19 september.
Onderwerp: Uitgebreidere informatie over psychopathologie van de pre-psychotische persoonlijkheidsstructuur; training in behandelingstechnieken.

Inlichtingen voor alle activiteiten van A.N.I.T.A. bij Maarten Kouwenhoven, Prins Bernhardlaan 11, Ermelo.

zaterdag 15 september 1979.
Onderwerp: Gouldings.
Plaats: Ermelo.
zaterdag 24 november 1979.
Onderwerp: T.A. en verslaving.
Plaats: Ermelo.
vrijdag 14 december 1979.
Onderwerp: T.A. en Radikale Therapie.
Plaats: Ermelo.
101 (Inleidende kursus in T.A.).
- 7 en 8 september 1979.
Plaats: Vormingscentrum "Oolgaardt", Klingelbeekseweg 19, Arnhem.
Supervisie.
zaterdag 22 september 1979.
o.l.v. Shea Schift.
Plaats: Psychiatrisch Ziekenhuis "Veldwijk" Ermelo.
vrijdag 28 september 1979.
o.l.v. Shea Schift.
Plaats: Psychiatrisch Ziekenhuis "Veldwijk" Ermelo.
maandag 22 oktober 1979.
o.l.v. Marian Welsberg.
Plaats: Noordwijk.
donderdag 8 november, vrijdag 9 november
o.l.v. Tom Frazier.
Plaats: Noordwijk.
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.. C.F.1.P.:
VLAAMS INSTITUUT voor TRANSACTIONELE ANALYSE
Ridder van Ranstlei, 113, 2510 Mortsel.
Tel. (031) 30.87.71.
richt volgende activiteiten in:
- KENNISMAKINGSSESSIE met T.A., geleid door
Erica Seynaeve CMT
zaterdag en zondag 24-25 november en 8-9 december '79.
Deze sessies van telkens vier dagen behandelen alle belangrijke aspecten van de
T.A., dank zij korte uiteenzettingen en praktische toepassingen. Een dergelijke
sessie is een eerste stap voor artsen, psychologen, groepswerkers, leraars en opvoeders die interesse hebben voor T.A. in hun eigen werk; eveneens voor alle personen die eraan denken langs T.A. tot een beter functioneren te komen of persoonlijke vragen op te lossen.
LEERTHERAPIEGROEP, geleid door Raymond Hostie CCPTM
zaterdag en zondag 17-18 november '79, 12-13 januari, 9-10 februari en 15 en
16 maart '80.
De leertherapie is bestemd voor personen die op een diepgaande manier willen
ervaren hoe T.A. wordt toegepast dank zij een inzicht in een eigen ervaring. leder
groepslid brengt zijn eigen vragen en problemen in. Telkens wordt er ook tijd uitgetrokken om met de groep de gevolgde methodes door te spreken en uit te
diepen.
GESPECIALISEERDE SEMINARIES, geleid door Raymond Hostie CCPTM
zaterdag en zondag 13-14 oktober '79: Structurele en functionele analyse, egoposities en decontaminaties
woensdag en donderdag 28-29 noverber '79: Spelen en spel analyse.
woensdag en donderdag 20-21 februari '80: Script en miniscript.
zaterdag en zondag 8-9 maart: Regressief werk.
zaterdag en zondag 3-4 mei '80: Parasietgevoelens en Aangepaste Kind.
woensdag en donderdag 27-28 mei '80: Schiff material.
Het is de bedoeling van deze seminaries om telkens uitgebreid in te gaan enerzijds
op het theoretische aspect van elk van deze themata en anderzijds op de praktische toepassingen ervan in groepen, zowel therapeutische als groepen in onderwijs
en bedrijf. Deze serie van zes seminaries dekken het essentiële van de T.A.
Schrijf nu reeds in voor deze activiteiten: het maximum aantal deelnemers is 14!
Tot 3 weken vóór de aanvangsdatum van een activiteit krijgen leden van V.I.T.A.
voorrang op niet-leden! Leden krijgen ook een korting op het inschrijvingsgeld.
Vraag uw inschrijvingsformulier op het
Secretariaat van V.I.T.A.,
Ridder van Ranstlei, 113, 2510 Mortsel
Tel. (031) 30.87.71.
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lnitiations à I' A.T.:
samedis et dimanches 8 - 9 et 22 - 23 septembre '79
animation: Chantal Merat CMT
jeudis et vendredis 13 - 14 et 27 - 28 septembre '79
animation: Jacques Dekoninck CMT
mardis et mercredis 2 - 3 et 16 - 17 octobre '79
animation: Jacques Dekoninck CMT
samedis et dimanches 1 - 2 et 15 - 16 décembre '79
animation: à communiquer
mardis et mercredis 4 - 5 et 18 - 19 décembre '79
animation: à communiquer
Séminaire spécialisé:
samedi et dimanche 29 - 30 septembre '79
objet: Pam Levin's developmental theory
conduit en anglais par: Stéphanie Griffin CCPTM (U.S.A.)
Atelier de perfectionnement en A.T.
jeudi et vendredi 20 - 21 septembre '79
samedi et dimanche 22 - 23 septembre '79
coanimation Michael Reddy CTM et Raymond Hostie CCPTM
1 nl ichtingen en inschrijvingen op het C.F. I.P., Av. Gribaumont, 153, 1200
Tel. (02) 770.50.48.

Bruxelles,

I' Atelier Transactionnel:
Séance d'informations sur les Séminaires Contenus de formation active à I' A.T.
. samedi 15 septembre '79
animation: Salomon Nasielski CCPTM
Ateliers spécialisés:
8 et 9 septembre '79
atelier de Gestalt Therapie
animation: Gabor von Varga
6 - 7 octobre '79
Marathon de formation à I' A.T.
animation: Antoinette De Mol C.M. et Salomon Nasielski CCPTM

24 - 25 novembre '79
Treatment of resistances in couples and families
animation: Kristyn Huige CTM
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15 · 16 décembre '79
programme et animateurs

à communiquer

Ateliers didactiques approfondis:

fin mars
objet: L' autonomie masculine et !'autonomie féminine
animation: Delphine et Tom Frazier CTM
Inlichtingen en inschrijvingen bij lnfor - XL, 117, Rue du Prévöt, 1050
Tel. (02) 345.12.55.

samedi 27 octobre '79
thème: à communiquer
animation: Salomon Nasielski

Bruxelles,

.. Multiversité:

20 - 21 novembre '79
Exam preparation and mock exam
animation: Kristyn Huige CTM et Salomon Nasielski CCPTM
samedi 8 décembre '79
thème à communiquer
animation: Salomon Nasielski CCPTM
Boutiques de supervision en A.T.

lnitiation à I' A.T.
20 et 21 octobre '79
animation: Ted Novey CTM
Inlichtingen en inschrijvingen bij Multiversité, 31, Rue du Prince Royal, 1050 Bruxelles,
Tel. (02) 513.70.35.
" Workshop Ruth en Stan Caplan RM over echtpaar -en sextherapie

19 septembre '79
formateur invité: Bethany Schachtner CCPTM
supervision in English with French Translation
22 novembre '79
formateur invité: Kristvn Huige CTM
Supervision in English with French translation

. donderdag 25 oktober '79 tot zondag 28 oktober '79
Inlichtingen en inschrijving: P. en E. Seynaeve, Tervuurse Vest, 21/73, 3030 Heverlee,
Tel. (016) 23.37.22.

" lnfor ·- XL
Séances d'information:
. 14 septembre '79, 18 octobre '79 à 20h 15
Séances d'initiation:
. 22 - 23 septembre et 6 - 7 octobre '79
animation: Anne Urbain CMT
Ateliers:
13 et 14 octobre '79
objet: Journées d'introduction à la thérapie sexuelle
animation: Ruth et Stan Caplan RM
29 et 30 octobre '79
objet: Formation à la thérapie sexuelle
animation: Ruth et Stan Caplan RM
25 et 26 février '80
objet: Stratagèmes et rackets dans les couples et les families
animation: Ted Novey CTM
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26 · 27 october '79 and 8 · 9 Februay '80
leader: George Thomson CTM

" Seminari Romani Analysi Transazionale
- Workshop

- Workshops

. Wednesday 12 to Sunday 16 September '79
Hedges Capers CTM: The Miniscript
Inlichtingen en inschrijvingen bij Dr. Maria Teresa Romanini, Via Tito Livio 176, 00136
Roma, ltalia
ZWITSERLAND
.. A.S.P.A.T.
Workshop

7 · 8 · 9 novembre '79
Dr. Ted Novey CTM avec Pat Rosenthal Novey
Inlichtingen en inschrijving: Vision Humaniste, 43, Chemin de la Greuve, 1214 Vernier
G E, Suisse
28 - 29 - 30 Sept. '79
28 - 29 - 30 Nov. '79
Dr. Richard Erskine CTM and Rebecca Trautman CCPTM
Inlichtingen en inschrijving: Jenni Hine, Chemin des Meyrouz, 1297 Founex V D, Suisse
..

Centre Tranor

5 day T.A. / Gestalt Training workshop
10 - 14 December '79
25 - 29 February '80
21 · 25 April '80
leader: George Thomson CTM
Weekend workshops
16 · 18 November '79
25 - 27 January '80
14 - 16 March '80
16 · 18 May '80
leader: George Thomson CTM
Workshop lntimacy, Closeness and Sexual Enhancement
19 - 21 October '79
11 · 11 May '80
leaders: Gabriele Thomson CMT and George Thomson CTM
Inlichtingen en inschrijving W.I.G.F.T., Box 350, Star Route, 2, La Honda, CA 14020
U.S.A.
b) Mount Madonna branch
- Workshop

Séminaires

Samedi 15 et dimanche 16 septembre '79
objet: Deuil- envie et reconnaissance.
animation: Konstanz Robertson- Rose CM

. 2 week advanced workshop September 1 · 13
leaders: Bob and Mary Goulding CTM
Inlichtingen en inschrijving W.I.G.F.T., 262, Gaffrey Road, Watsonville, CA 95076 U.S.A.

Samedi 29 et dimanche 30 septembre '79
objet: Comment voulez-vous écouter et être écouté, comment
comprendre et être compris.
animation: Bernard Schwok CMT
Inlichtingen en inschrijving op het Centre Tranor, 14 - 16 Rue du Roveray, 1207 Genève,
Suisse

.. Western lnstitute for Group and Family Therapy
a) Skyline Seminars
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mededelingen van het bestuur
n.v.t.a.
Verslag van de notulen van de vergaderingen van de N.V.T.A. die maandelijks in IJsselstein plaatsvinden, in de periode van maart 1979 t/m juni 1979. Hieronder volgt wat er
globaal besproken is en waar we als bestuur mee bezig zijn.
De redaktie van Strook overlegt met het bestuur over eventuele commerciele uitgave van
het tijdschrift. Besloten wordt om aanvankelijk in eigen beheer te werken waarna later de
mogelijkheden bekeken kunnen worden.
De Universiteitsbibliotheken in Nederland en België zijn aangeschreven, geen daarvan
heeft positief gereageerd om de T.A.-journal te bestellen.
We stellen voor een opleidingskommissie samen te stellen waarin iemand van de Viersprong en Anita zitting zullen nemen. Hierin wil men gaan praten over koördinatie en
samen opzetten van een T.A. - opleiding in Nederland.
Beide studiedagen - op Special Field en Klinisch gebied - waren erg geslaagd, er komt
een evalutie in Strook. Het bestuur vindt het nuttig wanneer een speciale kommissie
wordt opgericht die zich bezig gaat houden met de coördinatie van de studiedagen en
workshops op Special Field gebied. Op deze manier zal er beter overzicht komen aangaande dit gebied.
Het huishoudelijk reglement is af, de eindbespreking zal plaatsvinden in tegenwoordigheid
van het bestuur en de kommissie die het reglement heeft opgesteld. Op 20 november
vindt er een studiedag plaats waar het huishoudelijk reglement aan de NVT A-leden bekend gemaakt zal worden.

evaluatie studiedag n.v.t.a.
Hieronder volgt een samenvatting van de evaluatie papieren die zijn ingevuld n.a.v. de
Studiedag op 24 april 1979 in Zon en Schild te Amersfoort.
De eerste vraag was: Wat vond je van de inhoud van deze dag, wat vond je goed en wat
minder goed?
De meesten vonden het erg duidelijk, afwisselend en men kreeg een duidelijk overzicht
van T.A. en het psychose model. Reakties waren o.m.: vlotte wisseling van aktiviteiten;
Het geheel was makkelijk te volgen; Een verscheidenheid in onderwerpen. De keuze van
de onderwerpen vonden de meeste mensen ook erg geslaagd.
Voor diegenen die voor het eerst met T.A. kennismaakten werkten de workshops na de
referaten erg verduidelijkend en, men raakte nieuwsgierig. Men was ook verbaasd dat, ondanks zo'n grote groep er toch nog zoveel mogelijkheden waren.
Minder goed vonden velen dat er na de workshops en referaten geen mogelijkheid was tot
discussie, deze was op het eind van de dag geplaatst en veel bleek toen al vervaagd.
Voor mensen die niet bekend waren met T.A. was het vakjargon soms niet zo makkelijk te
volgen en het sprekerstempo te hoog, en moeilijk om de vrij onbekende materie te noteren.
Een enkeling vond doordat de referaten opgelezen werden het hierdoor minder levendig
werd, er was ook iemand die vond dat de drie referaten niet op elkaar aansloten.
De tweede vraag luidde: Wat vond je van de organisatie, programmaopbouw en de betrokkenheid? Wat vond je goed wat minder?
De meesten waren erg te spreken over de organisatie, het goed houden aan de tijd, niets
liep te lang door en toch kwam alles aan de orde zonder dat er iets afgebroken werd.
Het afwisselen van theorie en praktijk werd boeiend, prikkelend en geweldig ervaren. De
betrokkenheid van de aanwezigen was door het afwisselend programma best wel groot te
noemen
en niet te vergeten de gastvrijheid die Zon en Schild ons die dag bood.
Mindergoed vonden sommigen de opstelling in de zaal, de overvliegende vliegtuigen, en te
weinig prakticum.
De derde vraag: Wat vond je van de onderlinge kontakten, dlskussie en oefeningen? Ben je
voldoende aan bod gekomen? Wat vond je goed en wat minder goed?
Veel vragen zijn in het hier bovenstaande al beantwoord, hieronder nog enkele reakties:
Velen vonden de kontakten open, prettig en ongedwongen, leuk om nieuwe mensen te
ontmoeten.
Andere vonden dat er weinig vermenging was tussen N.V.T.A.-leden en medewerkers van
Zon en Schild. Sommigen vonden dat er niet veel gelegenheid was tot informeel kontakt.
De gelegenheid tot diskussie werd van redelijk tot weinig en te kort beoordeeld.
De oefeningen (workshops) erg leerzaam en de meesten hadden er wel meer tijd voor willen hebben.
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Op de vraag of er nog suggesties en ideeën waren over bepaalde thema's voor een volgende
dag kregen we o.a. deze suggesties:
Therapie met vrouwengroepen. Relatie T.A. en body-work. Scripts. Spelen. Spelanalyse.
Perceptie van ego states. T.A. en radikale therapie.
De meesten hadden het erg prettig gevonden om de referaten op stencil te hebben, dan
wel meer informatie vooraf.
Er was iemand die deze dagen erg belangrijk vond voor de promoting van T.A. en N.V. T.A.

mededelingen van het bestuur
van v.i. t. a.
Nieuwe leden:

A - Lidmaatschap:
Geassocieerde leden:

De Keyzer Herman
Leysen Mere
Mahler Charles
Mens Remi
Neetens Jan

B - Lidmaatschap:
Geassocieerde leden:

Belangstellend lidmaatschap:

De blonde Erik
Geeraerts Rik
Dedier Lucas
Derboven René
Geys Alfons
Smeyers René
Vanderbrugghen Johan
Van Parys Magdalena
Van Parys Remi
Willems Liva

Leden die bezwaar willen aantekenen tegen één of meerdere van deze kandidaten kunnen
dit schriftelijk en binnen veertien dagen doen.
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samenvatting van de algemene
beleidslijnen van V.I.T.A.
De opleidingskommissie stelt voor om nauw samen te werken met de N.V.T.A. en te streven naar een volledige integratie van beider opleidingsprogramma's m.a.w. te komen tot
één gemeenschappelijke gestructureerde opleiding waar zowel de Belgische als de Nederlandse trainers aan meewerken.
Het V.I.T.A. bestuur is het hiermee principieel eens en stelt voor dat de opleidingskommissies van beide verenigingen dit samen aan de discussietafel zouden uitwerken.
Het bestuur is ingegaan op het voorstel tot samenwerking uitgaande van het C.F.I.P. (Centre pour la Formation et I' lntervention Psychosociologiques) te Brussel, nl. om de opleidingsactiviteiten die in het Engels doorgaan (wanneer Engelssprekende trainers uitgenodigd worden) aan te kondigen in het rondschrijven van beide instituten en ook de inschrijvingen bij beide te laten doorgaan.
Naar aanleiding van vorige punten werd uitvoerig ingegaan op V.I.T.A.'s politiek t.a.v. het
uitnodigen van buitenlandse trainers.
Zoals vermeld wordt in de eerste plaats gekozen voor een samenwerking met de Nederlandssprekende trainers. Verder is het wel interessant per jaar ook enkele niet-Nederlandse
trainers uit te nodigen. Probleem hierbij is de financiële kant: voor een dergelijke activiteit stijgen de kosten aanzienlijk. Afgesproken wordt dat de deelname prijzen zullen aangepast worden aan de kosten voor zover deze redelijk blijven. We zijn niet van plan systematisch een deel van het budget toe te steken aan dergelijke activiteiten.
Uitbreiden van het aantal deelnemers om zo de kosten te drukken is een mogelijkheid,
doch meer dan twintig deelnemers per groep lijkt ons ook niet zinnig. Samenwerking met
de N.V.T.A. kan hier wellicht de oplossing brengen.
Aandacht wordt besteed aan het tweede luik van de vereniging: nl. naast opleiding garanderen ook de Transactionele Analyse bestuderen.
Wat op dit gebied gerealiseerd werd, hebt u nu in handen: Strook. Verder bestaat er een
studiegroep van V. I.T.A.-leden die regelmatig samenkomt om theoretische aspecten van
T.A. te bestuderen.
Volgend academiejaar zal er door het bestuur een studiedag georganiseerd worden. Het is
de bedoeling dit verder jaarlijks te doen. Met de concrete planning houden we ons in de
komende maanden bezig. Verder zijn we van plan een intervisiegroep van mensen die in
de praktijk met T.A. bezig zijn op te richten. Voorlopig blijft dit een toekomstperspectief
omdat nu nog te weinig mensen een opleidingscontract getekend hebben.
Nog een financieel nieuwsje voor onze leden: Voortaan betalen leden slechts 800 F. i.pl.v.
950 F. inschrijfgeld op alle activiteiten die langer dan één dag duren.
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