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- Zend uw kopij naar Redgy Termote, Guinardstraat 3, B-9000 Gent, België.
- Gebruik voor het manuscript een schrijfmachine.
Typ op papierformaat A4.
Gebruik een dubbele regelafstand.
Laat een linker kantlijn open van ± 5 cm.
- Begin met de titel van het artikel.
Zet daar onder uw naam.
Begin dan met de eigenlijke tekst.
- Vervaardig eventuele tekeningen in zwarte inkt en zorg ervoor dat ze binnen de blad·
spiegel van Strook passen.
- Vermeld bij literatuurverwijzingen in de tekst de naam van de auteur en het jaar van
publikatie tussen haakjes.
- Rangschik de literatuurlijst alfabetisch als volgt:
Naam van de auteur in hoofdletters, komma, voorletter(s) of voornaam van de auteur
in hoofdletters, punt.
Titel van de publikatie, punt, Naam van het tijdschrift, komma, jaargang, komma, jaar,
komma, bladzijde(n), punt.
Bij boeken: na de titel punt. Uitgever, komma, plaats van uitgave, komma, jaar van uitgave, de druk in een cijfer schuin boven het jaar van uitgave.
Voorbeelden:
7
DUFF, BOB. Transactional Analysis for teachers. Transactional Pubs, Berkeley, 1974 .
ISAACSON, CLIFFORD E. Religious scripts. Transactional Analysis Journal, jaargang 4, 1974, p. 38.
- Voeg er een bondige samenvatting in het Nederlands en in het Engels bij.
- Raadpleeg voor gebruik van T.A. termen de rubriek "Terminologie" van Strook, let op
de hoofdletters van veel termen en gebruik alleen de officiële afkortingen.
- Voeg enkele zinnen over uzelf toe, bestemd voor de personalia aan het einde van het
artikel.
- Originele en vlot geschreven artikelen zijn steeds welkom.
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redaktioneel
Raf van Parys

De eerste jaargang van Strook zit erop en een terugkijken is hier op zijn plaats.
Het tijdschrift weerspiegelt de stand van zaken op T.A.-gebied in Vlaanderen en Nederland. Het blijkt dat we vooral bezig zijn met theoretische omlijningen: rangschikken, vergelijken, lijn brengen, vertalen, bewerken van Amerikaanse T.A.-bijdragen, met hier en
daar een aanvulling en een eigen noot.
Bij uitzondering wordt al een overstap gedaan van theorie naar praktijk en beschrijft een
artikel de eigen toepassing van een bepaald stuk theorie of methode.
U ziet waar het ons aan ontbreekt: originele theoretische bijdragen en vlotte praktijkartikelen. Een oproep hiertoe werd reeds gedaan in het redaktioneel van het tweede nummer.
Maar er is meer. Van verschillende zijden hoorden we dat de artikelen te moeilijk zij r. De
diskussie hierover weerspiegelt een andere kant van de T.A.-medaille, namelijk: welke
richting gaan de verenigingen op? De richting van de beroepsvereniging of de richting van
de vereniging van mensen die de T.A.-filosofie en theorie gaan toepassen in hun dagelijks
leven.
De samenstelling van de eerste jaargang van Strook wijst erop dat de eerste richting dorninant is. In de tweede jaargang wil de redaktie meer aandacht geven aan de tweede richting
en er zorg voor dragen dat de artikelen goed leesbaar zijn. Ook willen we meer kleur brengen in "het tijdschrift: onze "portefeuille" (zoals Joop dat altijd zegt met hoog opgetrokken wenkbrauwen) vraagt, schreeuwt om geestige tekeningen of cartoons. Dat Vrije Kind
wil uitgelaten worden! Stuur op die handel!
In dit nummer blijven we nog op de strikt Volwassen toer en we beginnen met artikelen
over 2 belangrijke T.A.-begrippen.
Mia Famaey geeft een heldere uiteenzetting van het begrip "injunctie" en Joop van Gorp
geeft een leesbare bewerking van het moeilijke artikel van Erskine en Zalcman over het
"racketsysteem". Raymond Hostie analyseert voor ons Spelen.
Het artikel van Pieter van Dijk, geeft aan wat er transactioneel analytisch gebeurt als
iemand sterft.
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injuncties
MiaFamaey

Algemene Beschouwingen
"lnjunction: a prohibition or negative command from a parent".
Deze definitie vinden we in: Beyond games and scripts - E. Berne.
Hieruit zouden we echter kunnen afleiden dat elk verbod, door een ouder gegeven aan een
kind, een injunctie is. De literatuur verder bestuderend zien we dat dat niet klopt, een injunctie heeft typische kenmerken en typische gevolgen en is één van de belangrijkste
bouwstenen van het script.
In de literatuur worden injunction - prohibition en stopper als synoniemen van elkaar gebruikt.
a. Kenmerken van een injunctie
- Een injunctie wordt non-verbaal gegeven.
Een injunctie wordt door het Kind van de ouder gegeven. Meestal "Crazy Child" genoemd.
- Een injunctie wordt meestal door de ouder van de tegengestelde sexe gegeven.
- Injuncties zijn een weerspiegeling van de angsten, boosheid en Verlangens van het
Kind van de ouders.
- Injuncties worden krachtig gegeven en vaak herhaald. Overtredingen van de verboden worden bestraft.
- Injuncties kunnen gegeven worden door miskenning (discounting) bv.: een ouder
die nooit reageert op wat het kind zegt, geeft de injunctie: "don't think". Elders
lezen we dat injuncties ook gegeven worden door identificatie bv.: "jij bent mijn
brave meisje hè" als reactie op elke uiting van agressie van het kind, leidt tot een
verbod op uiten en/of voelen van agressie. Een ander voorbeeld: "jij bent net als je
moeder hé". Eigenlijk zijn dit attributies. Deze worden ook door het Kind van de
ouder gegeven, maar zijn wel verbaal. Ze verteilen het kind wat het moet zijn om in
de gunst van de ouders te blijven. Het is een manier om een kind te laten zijn wat je
wilt (verschillend van geboden, want dan doet het kind wat jij verwacht).
- Volgens Holloway zijn injunctions: "the conclusion of a young person under stress
who is determined to survive". De verwachtingen van de ouder worden door het
kind beleefd als een eis om ontluikende mogelijkheden af te remmen (bv.: moeder
wordt bang van agressieve uitingen en verschrikt kalmeert ze de eerste agressie van
haar kind, wanneer ze dit vaak herhaalt ervaart het kind dit als een eis; hij moet
stoppen met experimenteren met agressie). Het kind wordt dus voor een dilemma
geplaatst. Enerzijds: "ik wil helemaal mezelf zijn" en anderzijds "helemaal mezelf
zijn is gevaarlijk, misschien overleef ik niet". Het kind lost dit op met een besluit:
"Aangezien ik wil overleven, zal ik niet worden wat ik allemaal zou kunnen zijn".
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M.a.w. een doelbewuste en een besloten beperking van zijn m ogelijkheden.
Alle

injuncties

worden

vertegenwoordigd

door

het

prototypische

bevel:

"D on 't

becom e that which you are fully capable of being". Sam engevat: "W ees jezelf niet".
Verder lezend bij

Holloway wordt duidelijk dat hij bedoelt dat ouderlijke verboden

pas injuncties zijn als het kind ze als zodanig opvat en een verstrekkend

besluit

neem t om zijn mogelijkheden in te perken. Deze besluiten vorm en de basis voor het
script.

b. Voorstel voor een definitie: een injunctie is een krachtig, non-verbaal verbod wat ge•
geven wordt door het Kind van de ouder en wat wordt opgeslagen in de Ouder van het
Kind (Electrode). Op basis van de injunctie neemt het kind een besluit om niet zichzelf
te worden.
c. Verschillende visies op het proces van de injuncties,
Berne (1974)
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Schiff
"don't"-injunctie: van AK- naar
V1 en K1 van het kind
"don't exist" injunctie: van AKnaar K1

Holloway
De V van het kind ontvangt het
verbod, het wordt daar verwerkt

en V neemt een besluit en prent
dit besluit in het K in zijn 0.
Holloway houdt wel rekening
met de primitieve structuur van
de V van het kind.
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d. Injuncties - perm issies

Een permissie is:
1• een ouderlijke vergunning, toestemming, voor autonomie.
2• een interventie die het individu de toestemming geeft om een ouderlijke injunctie
niet op te volgen. Het individu moet er wel klaar voor zijn, moet het willen en moet
de mogelijkheden hebben.
Of de permissie verlost het individu van ouderlijke provocaties (= onaangepast gedrag wat aangemoedigd of opgeëist wordt door een ouder = come-ons).
Terwijl injuncties duidelijk en krachtig gegeven worden, vallen permissies meer als regendruppels op de levensstroom. Een permissie geeft een vrije keuze er zit geen dwang
achter. Het zijn vergunningen (cfr. een visvergunning verplicht je niet tot vissen).
Permissies en injuncties zijn vergelijkbaar met elkaar. Dat zou ook betekenen dat een
permissie door het K van de ouder gegeven wordt.
Hierover vond ik echter tegenstrijdige informatie die samengevat hierop neerkomt:

M.a.w. perrrussies komen zowel uit 02 als K2 van de ouder. In verband met therapeu•
tische interventies lijkt het me nodig om hier eenduidigheid in te krijgen.
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Soorten injuncties

1) Naar inhoud

Elk kind heeft permissies nodig om zich te ontwikkelen. Voor elke permissie die niet
gegeven wordt is er een corresponderende injunctie.
1. De eerste noodzakelijke permissie is een permissie om te bestaan en bij de wereld te
horen. Als het kind genegeerd wordt, of verzorgd wordt omdat het nou eenmaal
moet, of gedistantieerd of stug of met afkeer en woede benaderd wordt krijgt het
een verbod op leven ("Don't be"). "Leef niet"-verboden kunnen ook op latere leeftijd gegeven worden. Een permissie om te bestaan is een noodzakelijke voorwaarde
om aan andere Problemen te kunnen werken. Vooral bij depressieve mensen, of bij
diegenen die niet veranderen tijdens de therapie of bij diegenen in wiens familie
zelfmoord of dood met een psychosomatische oorzaak (bv. hartaanval na overwerk)
voorkomt, is het nodig om zorgvuldig na te gaan of ze een permissie om te bestaan
hebben. Een non-suïcide contract is hier nodig. Aanvankelijk zal dit contract (dat ze
onder geen enkele omstandigheid zichzelf ooit zal suicideren) voornamelijk een Volwassen besluit zijn. Later om echt los te komen van dit verbod zal het Kind dit besluit moeten nemen en accepteren.
2. Permissie om je eigen gewaarwordingen (sensations) te hebben en te voelen.
Het kind heeft antwoord nodig op en acceptatie nodig van zijn basislichaamsgewaarwordingen zoals honger, pijn, warmte, kou, aanraking. Als dit niet gebeult krijgt het
een verbod op gewaarworden (Don't feel sensations). Overmatig eten, niet eten,
dwangmatig eten, frekwente ongelukken berusten vaak op dit verbod.
3. Permissie om te voelen. Wanneer zijn gevoelens van plezier, wanhoop, angst en
kwaadheid niet ontkend worden. Worden zijn gevoelens wel miskend dan leert hij te
voelen wat anderen verwachten (racket) en hij krijgt zodoende een verbod op voelen ("Don't feel").
4. Permissie om te denken wordt gegeven door redelijk te reageren op de reacties van
het kind, door niet te miskennen wat het zegt of vraagt. Wanneer dit niet gebeurt
krijgt het een verbod op denken ("Don't think").
5. Permissie om emotioneel en lichamelijk nabij te zijn.
Wanneer een ouder afstandelijk is en bang voor aanraking geeft hij een verbod op
nabijheid ("Don't be close"). Een ouder die zelden aanwezig is, geeft vaak non-verbaal een verbod op nabijheid.
6. Permissie om te zijn wie je bent. Rond 6 jaar weten we tot welke sexe we behoren,
tot welk ras, hoe groot we zijn, welk haar we hebben enz .. en of dit al of niet O.K.
is. Vrouwen krijgen vaak een verbod op zichzelf zijn ("Don't be you"). Mensen
wiens sexe niet bevestigd is, hebben vaak verwarring als racket.
7. Permissie om zo oud te zijn als je bent. Kinderen krijgen een verbod op klein zijn
(bv. doe niet zo kinderachtig) ("Don't be a child") wanneer ouders afhankelijke
kinderen lastig vinden of zelf afhankelijk willen zijn. Andere kinderen krijgen een
verbod op opgroeien, een verbod op zelfstandig zijn ("Don't grow up") omdat
ouders het scheidingsproces niet aankunnen. Sommige kinderen krijgen beide verboden.
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8. Pennissie om te slagen. Het verbod op slagen ("Don't make it") wordt vaak gegeven

vanuit een angst om overtroffen te worden.
Het succes van het kind wordt dan een confrontatie met eigen falen. Het verbod
kan in het algemeen gegeven zijn of deelgebieden beslaan bv. werk, Studie, sex.
Algemeen kunnen we stellen dat het onmogelijk is om een injunctie van het eind van
de lijst op te heffen wanneer er nog vroegere injuncties zijn die niet opgeheven zijn en
vervangen door een permissie en een herbeslissing.
2) Naar gradatie
Injuncties variëren in bereik, intensiteit, belemmeringsgebied en kwaadaardigheid.
Sommige verboden tasten slechts een zeer klein gedragsgebied aan, zoals: "lach niet zo
hard" of "eet niet teveel snoep". Andere zijn ontzettend veelomvattend, zoals "wees
niet gelukkig", "denk niet" of "doe helemaal niets".
De intensiteit van de verboden varieert in proportie en in betrekking met de overtreding. Daarom kan het verbod "wees niet gelukkig" met grote intensiteit gegeven wor•
den, in welk geval de minste uitdrukking van geluk tot zware repercussies aanleiding
kan geven; of het kan met minimale intensiteit gegeven worden, in welk geval slechts
geringe afkeuring geuit wordt als het verbod overtreden wordt. Het gebied waar een verbod uitspraak over doet hangt af van de omlijnde aandacht van het Kind van de ouder.
Wat de kwaadaardigheid betreft hebben sommige verboden gevolgen op lange termijn,
terwijl andere dat niet hebben. De verboden kunnen in gradaties geclassificeerd worden.
- eerste graads injuncties (mild en sociaal acceptabel) zijn rechtstreekse richtlijnen
bekrachtigd door goedkeuring of ontmoediging, bv. je bent braaf en stil geweest;
wees niet te ambitieus. Met deze injuncties kun je nog een winnaar worden.
- tweede graads injuncties (afwijkend en ruw) zijn dubbelzinnige richtlijnen gemeen
versterkt door een soort van chantage via verleidelijke glimlachjes en opgetrokken
wenkbrauwen.
Bv. vertel dit niet aan je vader. Met deze injuncties maak je een niet-winnaar;
- derde graads injuncties (wreed en hard) zijn onredelijke verboden versterkt door angst
Bv.: ik sla je op je bek als
.Met deze injuncties maak je een verliezer.
111 Injuncties en script
"Script: a life based on a decision made in childhood reinforced by the parents, justified by subsequent event, and culminating in a chosen alternative" p. 400. (Beyond
games and scripts. E. Berne). De oorspronkelijke ingrijpende ervaringen die gepaard
gingen met injuncties worden "het protocol" genoemd. Of deze injuncties zullen leiden
tot script-beslissingen hangt af van: 1e de belangrijkheid van de persoon die ze geeft, 2e
de herhaling van de ervaring, 3e de intensiteit van de strokes die erbij gegeven worden.
Een kind is erg gevoelig voor en afhankelijk van de ouderlijke boodschappen daar het erg
klein is t.o. die volwassenen, daar zijn eigen Volwassene nog niet helemaal gevormd is,
daar het over onvoldoende informatie beschikt en daar het geen opties heeft om een beter
thuis te zoeken. Meestal is het zo dat mensen niet zo intens liefhebben als dat ze haten.
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Een moment van haat kan zodoende uren liefhebben overschaduwen. Negatieve boodschappen kunnen voor het kind bijzonder krachtig zijn. Positieve onvoorwaardelijke
strokes functioneren als permissies. Positieve voorwaardelijke strokes leiden tot aanpas-

sing. Negatieve boodschappen of injuncties komen harder aan en kunnen de basis voor
een destructief script vormen. Dit hoeft niet wanneer een ander belangrijk persoon maar
de permissie geeft om de injuncties te ontkennen of een weg aangeeft om ze te vermijden.
Jammer genoeg worden de injuncties van de ene ouder meestal door de andere bevestigd
omdat zij meestal een complementair script hebben.
De injuncties, attributies en provocaties (come-ons) komen bij het kind terecht. Het kind
komt in conflict tussen zijn eigen behoeftes (zijn zoals het is) en de eisen van zijn ouders.
In deze impasse neemt V1 van het kind (de Kleine Professor) een besluit (ik zal nooit
meer
) en slaat dit besluit op in zijn Ouder (01 van het kind - Electrode). De attributies en Come-ons vormen de positieve Electrode die een automatische respons geeft.
De injuncties vormen de negatieve Electrode die het individu automatisch weerhoudt een
respons te geven.
Dit overlevingsbesluit samen met o.a, het program, de slogans, de opjagers etc. ... vormen
het script.
Script-matrix
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Counterscript (subscript): gevormd door voorschriften van de O van de ouder die

morele oordelen en waarden inhouden. Meestal versterkt het het script, daarom zou
subscript eigenlijk een beter woord zijn.
Deze boodschappen zijn sociaal acceptabel. Bv.: "wees onafhankelijk" doch deze
boodschap kan de injunctie "wees niet nabij" versterken.
"Werk hard" kan de injunctie "voel niet" versterken. Soms is het counterscript echt
tegengesteld aan het script. Een patiënt die plots verbetert maakt dan enkel een tijdelijke sprong naar zijn counterscript.
Life-course: wat er eigenlijk te zien is. De levensstijl die resulteert uit alle elementen
van het script-apparaat.
Program = Pattern: een levensstijl gebaseerd op instructies en voorbeelden van de
ouder.

Enkele voorbeelden van scripts en injuncties.
Script

Injuncties + attributies

Moeder Schort

Wees een goede moeder
Wees aardig
Offer je op voor anderen

Sisyphus

Slaag niet

Florence Nightingale

Dikke vrouw

Kenau

Grote pappie

Zorg eerst voor de anderen
Vraag niet om wat je wilt
Werk hard
Zeg geen "nee"
Word niet boos
Houd niet van jezelf
Vertrouw niemand
Vecht terug
Zorg eerst voor jezelf
Je heb altijd gelijk
Zorg voor iedereen
Geef zwakte nooit toe

Playboy

Zoek altijd het beste
Geef jezelf niet weg

Vrouwenhater

Vertrouw niemand
Laat je niet gaan
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het

racket

systeem

Joop van Gorp

VOORWOORD.
Het lag aanvankelijk in de bedoeling om het artikel waarin Erskine en Zalcman hun rnodel voor het analyseren van rackets uiteenzetten voor Strook te vertalen. Het bleek echter
al gauw dat het artikel veel voorkennis van vrij specialistische T.A. begrippen en andere
psychologische zaken vroeg van de lezer. Om ook de niet-specialist en de zoals-dat-heet
geïnteresseerde leek te bereiken hebben we gekozen voor een bewerking.
INLEIDING.
Binnen de Transactionele Analyse vormen de begrippen "rackets" en "zegels" tamelijk
losstaande verschijnselen die niet duidelijk in de totale theorie geïntegreerd zijn. Bij geen
van de vier belangrijkste hoofdstukken, structurele analyse, transactionele analyse, spelanalyse en scriptanalyse zijn ze zonder meer onder te brengen.
Het blijkt dat er in de praktijk meer gebruik van wordt gemaakt dan de theorievorming
doet vermoeden. Doordat die theorievorming is achter gebleven bij de praktijk is het ook
niet te verwonderen dat er nogal wat verwarring is ontstaan rond "rackets" en "zegels".
Zo komen we b.v. heel uiteenlopende definities van "racket" en wat daar mee samenhangt tegen.
a. Gevoelens die gebruikt worden om anderen te manipuleren of te gebruiken. (Berne,
1964; Steiner, 1971, p. 16; Goulding, 1972, p. 116.) Voorbeeld: in tranen uitbarsten
waarop de ander zich schuldig gaat voelen.
b. Gevoelens die ervaren worden als payoff (gevoelswinst) in speien en die reden zijn voor
het speien van speien. (Berne, 1964; Steiner, 1971, p. 16.) Voorbeeld: nu die ander
zo'n stommiteit heeft uitgehaald voel ik me volledig gerechtvaardigd om erg kwaad te
worden; naast het gevoel van kwaadheid komt er dan ook zo iets als triomf omdat ik
nu de kans heb.
c. Gevoelensdie verdrongen of verboden gevoelens vervangen. (English, 1971.) Voorbeeld:
Verdrietig zijn mocht niet vroeger. Als je huilend thuis kwam kreeg je te horen "Ga je
haren maar terug halen, sla erop!" In toepasselijke situaties in het later leven zal dan
kwaadheid ervaren worden i.p.v. het onderliggende gevoel: verdriet.
d. Gevoelens buiten de kontekst van het hier en nu. (Goulding, 1972; p. 116.) Voorbeeld:
In plaats van iets aan de situatie te doen voel je je elke dag weer depressief, angstig,
kwaad als je in de dagelijkse spitsuurfile Staat.
e. "Racketeering", ketens van gedragingen of speciale series transacties om in een racketgevoel uit te komen. Meestal wordt geen onderscheid gemaakt tussen "racket" en
"racketeering". (Ernst, 1973; English, 1976.) Voorbeeld: Racketeering type "hulpeloos": ik voel me zo depressief en mijn hoofd doet zo'n pijn en mijn man is zo laat
thuis enz. enz. waarop de ander begrijpend en medelijdend blijft reageren.
14

f.

De fundam entele existentiële positie. (Steiner, 1971, p. 13.) Voorbeeld: als je voor een
dubbeltje geboren bent dan word je nooit een kwartje.

g.

Het psychisch mechanism e dat er toe leidt dat onprettige gevoelens worden opgeroepen om aan de Verlangens van het Kind te voldoen. (Holloway, 1973.) Voorbeeld: het

interne mechanism e dat er toe leidt dat iemand zich zielig voelt en als zodanig opstelt
om zodoende aandacht te krijgen i.p.v. initiatieven te ontplooien om verandering in
zijn situatie te brengen.
Wat zijn rackets nu feitelijk? Gevoelens, gedragingen, interne mechanismen? Het zit er
allemaal in volgens Erskine maar het verschijnsel wordt door geen van de omschrijvingen
volledig gedekt. Hij vergelijkt dit met de verschillende beschrijvingen van een olifant zoals
die gegeven wordt door vier blinden. De een betast de kop, de ander een flank, een derde
de achterkant. leder van hen heeft slechts een idee van een deel van de olifant en niet van
het geheel. Als T.A.-auteurs rackets beschrijven doen ze hetzelfde, ieder van hen beschrijft
een deelaspect van het verschijnsel en zo komen ze tot heel verschillende konklusies over
wat een racket nu feitelijk is. Erskine wil de hele olifant aan de orde stellen en laten zien
hoe de verschillende deelbeschrijvingen daarin passen.
Een meer omvattende benadering is ook belangrijk omdat hoe geldig de tot nu toe gehanteerde benaderingen ook zijn, zij toch geen antwoord kunnen geven op een aantal funda•
mentele vragen. Verschillende verschijnselen worden nl. niet voldoende verklaard door de
gangbare theorie.

1. Een racket zou een "favoriet gevoel" zijn. Het lijkt er echter op dat mensen zich regelmatig van meerdere uiteenlopende gevoelens bedienen om anderen te manipuleren.
2. Voor sommige mensen schijnt er eerder een rangorde van vervangende gevoelens te bestaan dan een directe vervanging van het ene gevoel door het andere. B.v. in het proces
van omgaan met gevoelens van angst kan een kliënt switchen naar gevoelens van kwaad•
heid om daarna te ontdekken dat het gevoelens van verdriet waren die in de kinderjaren het sterkst onderdrukt werden.
3. Rackets worden bijna altijd direct in verband gebracht met gevoelens.
Ook op het cognitieve vlak zijn echter racketachtige verschijnselen waar te nemen. We
zien b.v. in groepen nogal eens dat "in verwarring raken" een duidelijk manipulerende
werking heeft. In zo'n geval kunnen we dan beter spreken van een "denk-racket" dat
gepaard gaat met gevoelens en fysieke reacties als blozen, geagiteerde bewegingen e.d.
4. Rackets en zegels hebben niet altijd met hetzelfde favoriete gevoel te maken. Vaak gebruiken depressieve kliënten gevoelens van verdriet als racket en sparen woedezegels
om een zelfmoordpoging of een tochtje naar de kliniek te rechtvaardigen.
Om de bovengenoemde verschillende opvattingen over rackets te integreren en ook een
verklaring te kunnen geven voor een aantal verschijnselen introduceert Erskine twee
nieuwe concepten: Racket-analyse en het Racket-systeem. Zo nieuw als Erskine zijn
ideeën doet voorkomen zijn ze niet. Met name bij William Holloway (1973) vinden we
duidelijke aanzetten tot een integratie van opvattingen over rackets. Wel weet Erskine
meer verschijnselen in een omvattend systeem onder te brengen dan Holloway.
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RACK ET ANA LYSE.

In de reeks structurele analyse, transactionele analyse in engere zin, spelanalyse en scriptanalyse zou, voorafgaande aan de scriptanalyse een andere vorm toegevoegd moeten wor•
den volgens Erskine, en wel de racketanalyse.
Dat Erskine met de vier gebruikelijke analysevormen niet uit de voeten kan is een gevolg
van de interpretatie die hij er aan geeft. Ego-posities, transacties, spel en script worden
vooral transactioneel gehanteerd en gedefinieerd, dat wil zeggen betrekking hebbend op
het tussenmenselijk gedrag. Erskine is van mening dat daardoor te weinig recht wordt ge•
daan aan de psychologische mechanismen en Processen binnen de mens zelf die juist de
grondslag vormen van het transactioneel gedrag. "Verandering bereiken op script niveau
is heel onwaarschijnlijk zonder bij de behandeling te letten op de intrapsychische Processen".
Transacties ontstaan niet op zich maar zijn gebaseerd op gedachten, gevoelens en fysieke
reacties van degenen die bij de transacties betrokken zijn.
Op basis van die gedachten, gevoelens en fysieke reacties, oftewel intrapsychische Processen, structureren individuen hun waarnemingen en interpreteren ze hun ervaringen. Deze
intrapsychische Processen hebben dus een vormgevende en filterende werking.
Racketanalyse zou zieh bezig moeten houden met deze intrapsychische Processen en met
de gedragingen die daaruit voort kunnen komen. Deze gedragingen kunnen geïsoleerd
voor komen, b.v. je terugtrekken vanuit een fantasie dat toch niemand van je houdt, alsook deel uit maken van reeksen transacties.
De intrapsychische en gedragsverschijnselen die Erskine op het oog heeft zijn geen transacties, spelen of scripts op zich maar kunnen daar wel invloed op uit oefenen.
Voor mij blijft het een vraag of analyse van deze verschijnselen inderdaad vooraf moet
gaan aan scriptanalyse zoals Erskine wil. 1 k denk dat ze er feitelijk heel hecht mee verbonden zijn en dat juist scriptanalyse ook meer duidelijkheid kan geven in de intrapsychische
concepten waar het script op gebaseerd is.
Een andere kanttekening bij de racketanlayse is dat Erskine in eerste instantie de intrapsychische verschijnselen waar hij op doelt te neutraal beschrijft. Als hij later het racketsysteern behandelt wordt duidelijk dat het niet zonder meer gaat om intrapsychische verschijnselen als fantasieën, denkconstructen, selectieve waarneming e.d. op zich maar om
dié verschijnselen die tot scriptgedrag leiden, dat wil zeggen tot min of meer negatief,
minder autonoom gedrag.
HET RACKET SYSTEEM.
In het voorgaande zagen we dat een van Erskines belangrijkste bezwaren tegen de theorie
over rackets is dat allerlei verschijnselen beschreven worden die als los zand aan elkaar
hangen. Al die beschouwingen zijn geldig en betekenisvol maar het is nodig om naar het
grote geheel te kijken waar ze deel van uit maken. Erskine wil de hele olifant laten zien en
niet alleen de afzonderlijke lichaamsdelen.
Dat geheel vindt hij in het Racketsysteem.
Het Racketsysteem wordt gevormd door een aantal psychische mechanismen die onderling verbonden zijn en die tot een minder autonoom, minder optimaal leven leiden.
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Kenm erken van het Racketsysteem :
1. Het houdt zichzelf in stand en bekrachtigt zichzelf voortdurend. Als iem and b.v. ervan
overtuigd is dat hij toch geen kontakten kan leggen zal hij alleen schuchtere pogingen
wagen die gedoem d zijn om te m islukken. Op die manier bekrachtigt hij zijn gevoelens,
overtuigingen en hij voegt een herinnering toe aan de reeks van m islukkingen.
2.

Het is in feite een m isvorm d, gestoord systeem . Het werkt niet met Volwassen inform atie uit de hier-en-nu-situatie maar met contam inaties van de Volwassene.

3.

Het wordt gehanteerd door personen bij het uitleven van hun script en geeft ook de
psychologische mechanism en om te leven volgens het script.
Het Racketsysteem heeft drie onderling

verbonden en van elkaar afhankelijke compo-

nenten:
1. Scriptovertuigingen en scriptgevoelens. Voorbeeld: 1 k ben er van overtuigd dat mensen die aardig voor me zijn iets van me willen. Ik word dan heel achterdochtig en
maak mezelf kwaad om ze van me af te houden.
2. Racketmanifestaties of racketuitingen. Voorbeeld: Als ik mezelf achterdochtig en
kwaad opstel zal ik de mensen wel van mijn lijf houden.
3. Bekrachtigende herinneringen en fantasieën. Voorbeeld: Zie je wel dat ik het aan de
stok heb gekregen met die mensen; het was maar goed dat ik ze op tijd in de gaten
had en ze van mijn lijf heb gehouden; ik had wel gelijk, ik heb dat immers al zo vaak
meegemaakt.
Ontwikkeling van het Racketsysteem.
Al op heel jonge leeftijd kan het kind ervaren dat zijn behoeften niet bevredigd worden
maar juist worden onderdrukt. Huilen b.v. wat niet leidt tot getroost worden maar wat
kwaadheid uitlokt. Er is dan al een vroeg Ouderlijk verbod (injunctie) op het uiten van
verdriet. De emotionele ervaring van het kind wordt daardoor niet voltooid maar blijft
een onaffe Gestalt. Toch bestaat er een fundamentele behoefte om die onvoltooide Ge•
stalt te voltooien. Het kind doet dat door op heel primitief niveau zin te geven aan zijn
ervaring. Hij vormt een gefixeerde Gestalt, trekt een konklusie die noodzakelijk is om te
overleven en vormt een scriptbesluit.
Zo'n besluit zou dan bij dit voorbeeld zoiets zijn als: ik zal mijn verdriet niet uiten. In
het denken over zichzelf, anderen en over de kwaliteit van het leven krijgt zo'n besluit
het karakter van een overtuiging: "het is altijd gevaarlijk om je gevoel van verdriet te tonen want dan neem je mensen tegen je in". Vanwege het heel fundamentele karakter spreken we hier van Kern Script Overtuiging. Een dergelijke Kern Script Overtuiging gaat de
waarnemingen beïnvloeden en beïnvloedt de interpretatie van ervaringen.
Daardoor worden Ondersteunende Script Overtuigingen gevormd Bij het bovenstaande
voorbeeld zou dat iets kunnen zijn als: "Zie je wel, je moet altijd vrolijk kijken als je posilieve strokes wilt hebben". Het zal de lezer duidelijk zijn dat elke poging tot verwoording
van die vroege Script Overtuigingen onrecht doet aan het zeer primitieve preverbale
niveau waarop die Processen plaats vinden.
Scriptovertuigingen en scriptgevoelens zijn werkzaam als contaminaties (besmetting) van
de Volwassene waardoor die niet in staat is nieuwe informatie op zijn eigen waarde te
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taxeren en te hanteren. "Als b.v. het scriptbesluit de overtuiging inhoudt 'men kan niet
van mij houden' en het actuele gevoel op dat moment droefheid was, zal er een voortdurende kringloop van de Scriptovertuiging ('men kan niet van mij houden') en Gevoel
(droefheid) bestaan op het intrapsychisch niveau". Alle nieuwe informatie zal op basis
van deze overtuiging en gevoel afgehouden of gefilterd worden. B.v. "Ze menen het niet
echt, ze doen alleen maar aardig tegen me omdat ze me zielig vinden maar niet omdat ze
echt van mij houden". (Erskine en Zalcman, p. 53).
Op basis van de Scriptovertuigingen en bijbehorende Scriptgevoelens zal de persoon gemakkelijk tot gedragingen komen die feitelijk geen autonoom karakter hebben en ook
niet helemaal of helemaal niet plaatsbaar zijn in het hier-en-nu. We spreken dan van Racketmanifestaties. Hiertoe behoren alle uiterlijk, observeerbaar gedrag als ook innerlijke
ervaringen in de vorm van lichamelijke reacties zoals hoofdpijn, vlinders in de buik e.d.
Alle observeerbaar gedrag van de mens kan ook een Racketmanifestatie zijn: bepaald
woordgebruik (b.v. con-woorden als 'misschien wel', 'ik zou het kunnen proberen' als
uiting van een Scriptovertuiging dat het eigenlijk or-rnoqelijk is om zelf iets aan de situatie
te doen), zinspatronen, intonatie, gebaren, lichaamshouding en -beweging. Een Scriptover•
tuiging kan leiden tot een Racketmanifestatie die er direct door aangegeven wordt, b.v.
zeggen " ik weet het niet" op grond van de overtuiging "ik ben dorn" of tot een Racketmanifestatie die verdedigt tegen de Scriptovertuiging, b.v. heel rustig en aardig zijn op
grond van de overtuiging "ik ben si echt",
De Racketmanifestaties in het later leven zijn voortgekomen uit hele reeksen experimenten in de kinderjaren. Het kind probeert welk gedrag verenigbaar is met zijn vroege Scriptovertuigingen en -gevoelens. Hoe kan hij, rekening houdend met die vroege besluiten die
zijn kijk op zichzelf, de ander en de wereld bepalen, toch strokes krijgen. Als hij b.v. gelooft dat het gevaarlijk is om verdriet te uiten omdat mensen dan kwaad op hem worden,
wat moet ie dan doen als ie verdrietig is ? Hij heeft immers strokes nodig! Moet hij zich in
zo'n situatie juist heel rustig houden of moet hij vrolijk kijken of heel gedienstig worden
voor anderen? Hij interpreteert de uitkomsten van zijn experimenten of van het gedrag van
anderen op basis van zijn magisch, egocentrisch denken in de peuter- en kleuterleeftijd.
Hij raakt er van overtuigd dat als hij zich op een bepaalde manier gedraagt dat de Scriptovertuiging zal doen uitkomen of juist kan afweren. "Ouders en andere belangrijke
figuren beïnvloeden de gedragskeuzen van het kind ook door instructies ("Jongens huilen
niet"); verboden ("Doe dat nooit meer!"); strokes ("Je bent zo snoezig als je pruilt");
attributies ("Hij is het onhandelbaarste joch van de buurt") en door model te staan (De
uitbarstingen van Pa trekken ieders aandacht)" (Erskine en Zalcman, p. 54 ).
Uiteindelijk houdt het kind een reeks gedragingen over waarvan hij weet dat ze gunstig
werken in situaties waar zijn Scriptovertuigingen en -gevoelens bij betrokken zijn. 1 n de
talrijke herhalingen worden ze bijgeschaafd, gestyleerd waardoor ze op de duur tot een
ijzersterk gedragsrepertoire gaan behoren. In kontakten buiten het gezin wordt het gedragsrepertoire uitgebreid of ingekrompen. Het blijkt nl. dat sommige gedragingen die de
Scriptovertuiging bevestigen of tegengaan niet altijd werken en andere weer wel. Als b.v.
het gezin positief gereageerd heeft op ijver en gedienstigheid waardoor de Scriptovertui•
ging "1 k mag alleen blijven als ik me uitsloof voor de anderen" bevestigd wordt, dan kan dat
in de buitenwereld wel eens een averechts effect hebben: "Daar heb je die uitslover weer".
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We stelden in het voorgaande dat de Scriptovertuigingen en -gevoelens ook kunnen leiden
tot lichamelijke reacties naast of in plaats van de uiterlijke Racketmanifestatie. Een over-

tuiging als "1 k ben niet belangrijk" kan in gezelschap de basis zijn van toegenomen spierspanning, vlinders in de buik, veranderingen in de waargenomen lichaamstemperatuur e.d.
Een dergelijke innerlijke Racketmanifestatie kan ook gebruikt worden om een Racketgevoel af te weren: een migraine-aanval die voorkomt dat ik naar dat feestje moet gaan waar
ik zeker ben dat mijn onbelangrijkheid heel duidelijk naar voren komt. Deze interne
Racketmanifestaties houden ook het script in stand.
Soms hoeven Scriptovertuigingen en -gevoelens niet eens te leiden tot uiterlijke of innerlijke Racketmanifestaties. Het is vaak al voldoende als de persoon fantaseert over situaties
die overeenkomen met zijn Scriptovertuigingen. "1 k hoef daar niet op te solliciteren want
wat moeten ze nou met iemand als ik aanvangen!". Gefantaseerd gedrag kan de Scriptovertuigingen en -gevoelens even effectief bekrachtigen als feitelijke Racketmanifestaties,
soms zelfs nog beter.
Deze fantasieën leiden ons naar de derde component van het Racketsysteem, nl. de Beo
krachtigende herinneringen. Een verzameling van emotionele herinneringen aan bepaalde
gebeurtenissen, echte of gefantaseerde, herinneringen aan transacties, aan interne lichame•
lijke ervaringen e.d. Het gaat niet om de herinneringen op zich maar juist om die die ge•
bruikt worden om Scriptovertuigingen en -gevoelens te versterken. Het is zelfs zo dat
herinneringen die in tegenspraak zijn met de Scriptovertuigingen en -gevoelens genegeerd
of vergeten worden. Zo werkt ook het selectieproces nog eens extra bekrachtigend. In
deze Bekrachtigende Herinneringen ligt ook het T.A.-concept "zegels" besloten. "Iedere
herinnering heeft een emotionele of gevoelscomponent die met de ervaring verbonden is.
In sommige gevallen kunnen mensen de feitelijke aspecten van een gebeurtenis vergeten
maar houden de emotionele componenten van de herinnering vast. Berne noemt deze ge•
voelscomponent 'zegels' " (Erskine en Zalcman, p. 54.).
Bekrachtigende herinneringen vormen met de Scriptovertuigingen en -gevoelens een cyclisch proces. Herinneringen die overeen komen met de Scriptovertuigingen versterken die
Scriptovertuigingen. Deze roepen dan de gevoelens op die actueel waren ten tijde van het
scriptbesluit. De herinnering aan hoe vaak ik eenzaam ben geweest versterkt de overtui-

ging dat niemand van mij kan houden en brengt het verdriet naar de oppervlakte dat bestond op het moment van het scriptbesluit: "zie je wel, mensen kunnen niet van mij houden". Als een herinnering, gedachte of fantasie niet overeenkomt met de Scriptovertui•
gingen wordt ze genegeerd of wordt overgestapt naar een andere overtuiging. "Iemand
kan b.v. een Scriptovertuiging hebben 'niemand houdt van mij' en als de therapeut dan
tegen hem zegt 'ik houd van je' kan hij proberen de overtuiging en het geassocieerde ge•
voel in stand te houden door te zeggen 'Je meende dat niet echt want je zei het met
weinig gevoel' " (Erskine en Zalcman, p. 55). Hij schakelt dan over naar b.v. "Zie je wel,
je kunt mensen niet vertrouwen, ze spelen een spel met je". Daardoor wordt de reactie
die de Scriptovertuiging bestrijdt genegeerd, de persoon kan bedroefd blijven en het denken blijft gecontamineerd.
Hoe fundamenteel deze mechanismen werken kan blijken als we precies de zelfde stroke
"ik houd van je" geven aan een niet-scriptgebonden persoon. In zo'n geval kan een stroke
juist een positief bekrachtigende herinnering worden waar nog jaren later op geteerd kan
worden.
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Figuur 1
Gevalsbeschrijvingen.

Om de samenhang van de drie componenten van het Racketsysteem, Scriptovertuigingen
en -gevoelens, Racketmanifestaties en Bekrachtigende Herinneringen te illustreren nemen
we een gevalsbeschrijving van Erskine op.
Louise komt bij Erskine in therapie vanwege depressies en ernstige hoofdpijnen. Toen
Louise zelf nog een kleuter was kreeg ze een broertje, net in een periode dat haar moeder
onder grote emotionele druk stond, weinig aan kon en haar vader regelmatig weg was. Er
was dus niet zo veel aandacht voor de oudste toen de nieuwe baby kwam. Haar broertje
bleek bovendien erg zwak en kreeg daardoor nog extra zorg. Louise voelde zich opzij gezet en kon ki ud eerde dat ze niet belangrijk was. Het vroege Script besluit "1 k ben niet belangrijk" werd bekrachtigd bij elke geboorte van een nieuw broertje of zusje en bij elke
traumatische gebeurtenis thuis waar de behoeften van Louise, als oudste, nogal eens miskend werden. 1 n de therapie gaf Louise te kennen dat ze de nonverbale houding van haar
ouders vaak ervaren had als de injunctie "wees niet belangrijk". Ze ontdekte al snel dat
een oplossing om toch strokes te krijgen en om te gaan met het gevoel van niet belangrijk
te zijn was te zorgen voor anderen, broertjes, zusjes en ouders. Dan was het tenminste
mogelijk om enkele van haar behoeften bevredigd te krijgen. Toen ze volwassen was leidde dit vroege besluit tot haar keuze voor een beroep in de hulpverlening. "Haar algemene
houding was rustig en teruggetrokken, zich voegend naar anderen. De reactie van anderen
was dat men haar over het hoofd zag en dat ze vaak niet kreeg wat ze wilde, daardoor
haar overtuiging versterkend dat ze niet belangrijk was, ongewenst was en dat anderen belangrijker waren."
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Het contrascript-besluit "Als ik goed ben voor anderen zullen ze voor m ij zorgen en van
mij houden" was niet sterk genoeg om haar scriptovertuiging te bestrijden en zij fantaseerde som s dat zij alleen zou eindigen, arm en onbem ind.

HET RACKETSYSTEEM VAN LOUISE
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2.

Het uiten van de onderliggende kwaadheid om het feit dat ze geen voorwerp van zorg
was.

3.

Het beginnen te identificeren van te bevredigen behoeften en daarom vragen.

4. Zieh gem akkelijker gaan gedragen in de om gang met anderen om positieve reacties van
mensen te ervaren.
5. Het veranderen van fantasieën over het alleen zijn in die van bem ind worden vanwege
vrolijk, spontaan en nabij zijn.
6. Massage van de nekspieren waar de verwerping van zichzelf tot uitdrukking kw am .

HET "HULPELOOS-EN-ONBEGREPEN" RACKET SYSTEEM
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Figuur 3
Een ander voorbeeld van een Racket systeem wordt weergegeven in figuur 3.
Gedrag, denken en voelen van de persoon worden bepaald door de Kern Script Overlui•
gingen "Ik ben hulpeloos" en "Niemand begrijpt me".
Ook in zijn gedrag komt passiviteit tot uiting. Hij reageert hulpeloos, verward, herhaalt
vragen en beantwoordt vragen die hem gesteld worden niet maar reageert met "1 k weet
het niet", zucht en haalt zijn schouders op.
Dit stelt de therapeut voor een dubbele binding. Als hij helpt bekrachtigt hij de overtuiging: "Zie je wel, mensen moeten mij helpen, alleen kan ik het niet, ik ben hulpeloos".
Als de therapeut daarentegen suggereert dat de kliënt niet hulpeloos is en het zelf kan
doen wordt de overtuiging "Niemand begrijpt me" bekrachtigd.
Erskine probeert hier uit te komen door een appèl te doen aan de Volwassene van de
kliënt. Hij tekent het Racket systeem voor de kliënt om duidelijk te maken dat hij begijpt
dat de kliënt gelooft door niemand begrepen te worden en hulpeloos te zijn. Als het
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Racket systeem getekend is kan het nog gebeuren dat de kliënt juist vanuit het systeem
reageert en zegt dat ie het schema niet begrijpt. "Op dat punt zetten we het verzoek om
hulp onder 'observeerbaar gedrag' en zeggen tegen de kliënt dat we het risico lopen "Ik
ben hulpeloos" te bekrachtigen maar dat we dat deze keer willen doen om het uit te leggen. leder volgend verzoek om hulp wordt op de lijst bijgeschreven met verbindingslijnen
naar ondersteunende overtuigingen."
Dit proces roept vaak sterke emotionele reacties op. Deze reacties kunnen gebruikt wor•
den om kontakt te krijgen met het Scriptgevoel en met de oorspronkelijk onderdrukte
gevoelens.
Interventies als hier beschreven zijn verbreken de automatische stroom van gebeurtenissen
en gevoelens in het Racketsysteem en zijn daarom effectief als iemand zijn Racketsysteem
en daardoor zijn script wil veranderen.
Kontrakten die gericht zijn op het veranderen van het observeerbaar gedrag in de Racketmanifestatie kunnen tot gevolg hebben dat de omgeving ook anders op de persoon gaat
reageren en dat daardoor Bekrachtigende herinneringen veranderd kunnen worden. Voorbeeld: "Hé, doordat ik me anders opgesteld heb en zelf mensen gevraagd heb om mee uit
te gaan heb ik een heel fijne avond gehad, ik hoef blijkbaar niet altijd alleen en zielig te
zijn!"
Het kan gebeuren dat mensen veranderingen in het observeerbaar gedrag tot stand brengen en toch hun Racketsysteem handhaven. "1 k ga nu wel veel meer met mensen om en
feitelijk ben ik lang niet meer zo vaak alleen maar eigenlijk is er niet zo veel veranderd
want mensen veranderen niet fundamenteel en diep in me weet ik dat ik toch eigenlijk niet
de moeite waard ben en dat ik uiteindelijk toch wel alleen en eenzaam zal eindigen." Het
veranderde gedrag blijft dan een oppervlakteverschijnsel en is niet in Staat voor voldoende
nieuwe Bekrachtigende herinneringen te zorgen die een fundamentele verandering in de
Scriptovertuigingen en -gevoelens zouden kunnen veroorzaken. "Het is voor bepaalde
kliënten dan ook belangrijk voor de therapeut om na te gaan of het script in fantasie uitgeleefd wordt; dat manifesteert zieh het vaakst in dromen" (Erskine en Zalcman, p. 57).
Het is belangrijk mensen te leren in het hier-en-nu te leven. Bekrachtigende herinneringen
verliezen hun betekenis als mensen minder stil staan bij alle eilende uit het verleden en bij
alle angst voor de toekomst. "Een specifieke therapeutische interventie kan de confrontatie inhouden van discrepanties tussen wat de kliënt zich herinnert en wat er feitelijk gebeurde en wat de betekenis is van wat gebeurde." (Erskine en Zalcman, p. 57).
De somatische component van de Racketmanifestaties kan aangepakt worden met technieken ontworpen voor verandering van het lichamelijk of fysiologisch niveau van het
script: diepe spiermassage, biofeedbackoefeningen, bioenergetische oefeningen, meditatie,
yoga, expressief dansen.

De Scriptovertuigingen zelf kunnen rechtstreeks opgeroepen worden door verschillende
decontaminatietechnieken (Berne, 1966, p. 233-247). Gebaseerd op hoe de kliënt zichzelf

beschrijft zullen we vaak hypothesen stellen over wat de Scriptovertuigingen zullen zijn,
schrijven die op het bord en gaan na of de hypothetische overtuigingen werkbaar zijn voor
de persoon, vooral in stresssituaties. Een directe vraag "Geldt deze overtuiging werkelijk
in uw huidig leven?" geeft vaak het inzicht dat hij/zij werkt met oude beeiden of misvattingen en zijn leven geleefd heeft, gebaseerd op Script Overtuigingen die dateerden van
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zijn vroege kinderjaren. Voor som m ige kliënten is het enige dat op dit punt nodig 1s een

uitnodiging om de Script Overtuigingen te laten vallen en te leven in een bewustzqn van
alle keuzemogelijkheden die beschikbaar zijn" (Erskine en Zalcman, p. 58).
Samenvattend kan dus gesteld worden dat de interventies van de therapeut ten ailnt,cn
van het Racketsysteem er op gericht moeten zijn om de dynamiek in het systeem
Over
tuigingen die tot Racketmanifestatie leiden die voor Bekrachtigende herinneringen zo, ç1e11
die op hun beurt de Overtuigingen weer versterken - te verbreken. ledere verander mq
die de stroming in het Racketsysteem doet stoppen stopt ook het script Het rs rla;irhq
zinnig dat de therapeut zich op zoveel mogelijk aspecten van het Racketsysteem richt, LO
wel op de gedragsniveaus als op cognitieve en affectieve aspecten.
Besluit.
Het lijkt een goede zaak om na de beschrijving van Erskines Racketsysteem eens te, uq tv
koppelen naar het begin van zijn artikel, zijn verantwoording van het komen tot een sa
menvattend model. Lukt het hem inderdaad om de diverse invalshoeken van Rackets, de
talrijke definities, de verschillende opengebleven vragen te integreren) Het lijkt ons wel
Hoewel het Racketsysteem een gecompliceerd bouwwerk is geworden zit er heel wat mee,
samenhang tussen de verschillende componenten dan dat bij de talrijke losse Hack etde n
nities het geval is. Zowel de verschillende benaderingen van Racketgevoelens z qn e, in te
rug te vinden alsook verschijnselen als Racketeering en fundamentele existent iele pos, t res.
Het Racketsysteem geeft duidelijk aan hoe iemand zijn scriptbesluiten in het leven van
alledag ten uitvoer legt, wat hem dat oplevert en wat dat voor verdere konsekwenties
heeft. Vooral het cyclisch karakter van dit interne mechanisme komt sterk naar voren en
geeft een duidelijke verklaring voor de hardnekkigheid van Racketverschijnselen.
Hoewel Erskine daar alleen in zijn besluit summier aan refereert lijkt het Racketsysteem
een duidelijk referentiekader voor het opsporen en verklaren van selectieve waarnemingen
en discounts of miskenningen. Ook kan het verduidelijkend werken in het opsporen van
contaminaties.
We hebben in het begin van dit artikel gesteld wat moeite te hebben met de vrij centrale
plaats die Erskine claimt voor Racketanalyse en Racketsysteem, nl. als een noodzakelijk
en volwaardig hoofdstuk in de T.A.-theorie naast de hoofdstukken van structurele analyse,
transactionele analyse, spel- en scriptanalyse. Daardoor kwamen we ook bij vragen terecht
over de relatie tussen Racketanalyse en Scriptanalyse, Racketsysteem en Script. De formulering die Erskine in het besluit van zijn artikel hanteert lijkt zijn Racketsysteem toch
een wat bescheidener en waarschijnlijk realistischer plaats te geven. "Het Racketsysteem
functioneert alleen als een persoon zijn script uitleeft en kan gezien worden als een dwarsdoorsnede van het script. Dat wil zeggen dat het Racket Systeem in werking een demon•
stratie is van hoe de persoon de scriptbesluiten 111 het dagelijks leven ondersteunt en uit
draagt." (Erskine en Zalcman, p. 58).
Op deze manier wordt de Racketanalyse dus meer een specifieke manier van scriptanalyse
dan een daar volledig aan voorafgaande vorm.
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Nawoord

Voor rl1t a, t1k1:I 1~ ,·;>01 namelijk gebruik gemaakt van een artikel van Richard G. Erskine
en Ma, i l v n J Zalcman "The Racket System: a model tor Racket Analysis" in het Transactional Analysis Journal, Volume 9, no. 1, January 1979, p. 51-59, en van persoonlijke
dan1E:~en1n91•11 tqrl~ns een workshop van Richard Erskine op het E.A.T.A.-congres in Helsrnqo: 1978
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transationele
analyse
van
spelen
Raymond Hostie
Beme heeft er ongeveer vijftien jaar over gedaan om zijn specifieke opvatting over het spel
te ontwikkelen. In 1958 brengt hij een eerste benadering in zijn artikel: Transactional
Analysis, a New and Effective Method of Group-Therapy (1). Hij vermeldt daar Stephen
Potter en diens studies over het "gamesmanship" en het "one-upmanship": de kunst de
ander eronder te houden. Beme stipt daarbij dadelijk aan dat hij een ander aspect van spelen op de voorgrond wil plaatsen: nl. hun onbewust karakter. De spelers geven zich geen
rekenschap van wat ze doen. Beme vermeldt dat elk spel een lokaas (L) en een zwakke
plek (ZP) bevat die uitgespeeld worden op het psychologisch niveau van de transacties.
Op sociaal niveau is het net alsof men te doen heeft met parallelle transacties van Volwassene naar Volwassene. Het verborgen motief (ZP) blijft onbewust. Dit is echter de drijfveer die het spel laat verlopen als een reeks van transacties met dubbele bodem uitlopend
op een gevoelswinst (W). Wanneer de gevoelswinst in haar volle omvang duidelijk wordt,
staan de spelers verbaasd; zij komt onverwacht en het lijkt alsof ze er niets voor gedaan
hebben.
In zijn eerste boek gewijd aan T.A. (1961) neemt Beme dezelfde gegevens op en ordent
ze op identieke wijze. Hij werkt zijn voorbeelden wel verder uit en beschrijft nieuwe spelen (3). In Structure and Dynamics of Organisations and Groups uit 1963 voert Beme een
nieuw gegeven in waar hij niet dieper op ingaat: elk transactioneel spel bevat aan het eind
een "onverwachte ommezwaai die vaak uit het oog wordt verloren" (p. 155). In zijn bestseller (4 ): Games People Play, versehenen in 1964, werkt Beme zijn gegevens aanzienlijk
uit. Zijn liefde tot verzamelen en klasseren komt er duidelijk tot uiting.
Hij inventariseert, klasseert en werkt verder uit zonder er genoeg van te krijgen. Hij legt
een heel fiche-systeem aan waarin de spelen op verschillende manieren worden ondergebracht. De gevoelswinsten (Pay-offs) worden verder onderverdeeld: externe, interne, sociale, psychologische, existentiële enz. De beschrijvende transactionele analyse van spelen
(TAS) wordt op een fijne en scherpzinnige manier verrijkt. Het is echt plezierig om te lezen. De fundamentele of formele TAS blijft wat ze was; de toegepaste TAS -werk- en benaderingswijzen die het de cliënt mogelijk maken zich van zijn spelen bewust te worden
en ze te vervangen door een meer efficiënt gebruik van zijn energie- ontbreekt totaal in
dit boek. Soms wordt Beme "Potteriaans", wanneer hij een antithese aangeeft: hoe kan
men een hinderlijke of niets ontziende spe!er van zijn stuk brengen?
In Principles of Group-Treatment (1966) brengt Beme geen enkel nieuw element aan.
Hij stelt zich ermee tevreden verscheidene spelen uit Games People Play te vermelden of
kort te beschrijven. De beschrijvende TAS wordt vervolledigd door de toevoeging van
enkele "organisatorische" spelen (pp. 327-332). In Sex in Human Laving (1970) daarentegen voegt hij systematisch de ommezwaai of de druk op de knop aan het eind van het
spel toe, zoals hij die reeds vermeid had in Structure and Dynamics.
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Hij stelt een voorlopige form ule op: L + ZP = R -- O ~ W (p. 162). In "Wat zeg je nadat
je hallo gezegd hebt", zijn werk dat posthuum verscheen, vervolledigt hij z ijn voorlopige
formule door er het moment van verwarring tussen te schuiven. De S formule heeft haar
definitieve vorm bereikt. Zij ziet er uit als volgt: L ~ ZP = R - 0 - V - W of, votu.t:
Lokaas + Zwakke Plek = Respons -• Ommezwaai --~ Ogenblik van Verwarring • Gevoelswinst. 1 n dit werk, dat voor het grootste gedeelte aan het script gewijd is, gaat Berne die
per in op de intrapsychische elementen van het spel. Tot dan toe was hij eerder geboeid
geweest door het relationele en sociaal-psychiatrische aspect ervan.

Door de verschillende elementen van de spelformule afzonderlijk te bekijken treden een
aantal aspecten op de voorgrond, die de diepgang en de draagwijdte ervan aantonen.
1. De formule zelf wordt begrijpelijker wanneer men ze eerder als een scheikundige dan
als een wiskundige formule leest. Door het samenbrengen van Lokaas en Zwakke Plek
ontstaat een nieuwe materie: de Respons. Deze laatste veroorzaakt een k e t t i nq. e ac t ie :
R
-) 0 - -) V---)W.
2. Het lokaas is een verbale of niet-verbale "truk" die als een vishaak wordt uitgeworpen.
Uitwerpen heeft alleen zin, wanneer men hoopt dat iemand zal bijten: deze hoop wordt
gewekt doordat men een zwakke plek bij anderen opmerkt of vermoedt. Berne is niet
duidelijk op dat punt: gaat het hier over een reële zwakte van de tegenspeler of om de
hoop en de verwachting van de spelinitiator? Op dit punt sluit ik me aan bij de interpretatie van Oswald Summerton en Pear! Drego (5): de Zwakke Plek is vooral te vinden in het referentiekader van de speler, die ervan overtuigd is een zwakheid bij de
andere te herkennen. Indien de tegenspeler, zoals verwacht, inderdaad antwoordt, kan
het spel tot volle bloei komen. Indien de tegenspeler anders reageert, zal dit antwoord
hoogstwaarschijnlijk door de speler naar zijn verwachtingen toe "geredefinieerd" wor•
den. Op die manier kan zijn overtuiging, een zwakke plek bij de ander gevonden te
hebben, stand houden, en kan hij, ondanks alles, zijn gevoelswinst innen. Op dat ogen•
blik wordt het spel met zijn twee (two-handed) vervangen door een solo (one-handed),
die gespeeld wordt in de aanwezigheid van een of meerdere anderen, die er eigenlijk
niet in betrokken zijn en er ook geen winst uit kunnen halen.
3. De Respons (R) bevat op zijn minst één transactie.
Heel dikwijls is hij samengesteld uit een lange reeks cornplernentai-e n ansact.es die van
pas komen voor de verschillende spelers. Het geheei van deze transacties vvt» dl als aan
genaam en stimulerend of als onaangenaam en bedreigend ervaren Alles hanq: .11 van
het overheersend gevoel: de hoop op succes of de vrees voor een misluk k inq.
Met de Respons zitten we in een overgangsfase van het spel. Meestal lwstila• hu uit een
uitwisseling van een reeks transacties. Deze "halte" stelt ons in s1.1a1 de rl, 11, , • .,,~Il' elt'
menten van de S formule tot een geheel te bundelen nl.: het voorspel· L ' ZP
R
4. De ommezwaai (0) is het sleutelelement, de scharnier van het transactioneel spel. Zo
als hoger gezegd, heeft Berne dit element slechts laat naar voor gebracht. Meestal heeft
men de indruk dat de ommezwaai door de tegenspeler wordt veroorzaakt. 1 n feite be
staan er heel wat aanwijzingen dat hij ontstaat in het hoofd van de spe ler . Het is intern
dat de schakelaar wordt overgehaald. Het controlelampje dat van groen op rood spr i;19•
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verwittigt daarbij de tegenspeler. Indien hij in het spel betrokken is, wordt hij er door
uitgenodigd ook zijn schakelaar over te halen. Dit is meestal het geval. Noodzakelijk en
onvermijdelijk is het echter niet. Indien de tegenspeler zijn Volwassene ingeschakeld

heeft, kan hij dit zo houden.
Ook de therapeut die merkt dat men een spel met hem wil opzetten, kan dit analyseren, door in zijn Volwassene te blijven. De persoon zelf veroorzaakt de ommezwaai.
Dit gebeurt op een efficiënte manier, zonder dat de speler er zich rekenschap van geeft
dat hij dit doet, noch hoe hij dit doet.
5. Het moment van verwarring is nauw verbonden met de ommezwaai: het is er het directe resultaat van. De verwarring wordt veroorzaakt door de schok van het "onverwachte". Daardoor verdoezelt het de schakelaar, versterkt het projectiemechanisme ("aangezien ik verrast ben, is het de ander die me te grazen heeft genomen") en laat het erop
lijken dat de winst van buiten uit wordt opgelegd ("ik word overvallen door droefheid",
"angst overspoelt me", "woede maakt zich van mij meester", enz.).
6. De winst bestaat uit een parasietgevoel. Het feit dat dit altijd op dezelfde manier naar
voor komt en dat de intensiteit helemaal niet in verhouding Staat tot de aanleiding,
geven zijn bestaan duidelijk aan. Alleen de "winnaar" (en eventueel de partner die bewust of onbewust zijn medeplichtige is) blijft ervan overtuigd dat het krijgen van de
winst niet van hem afhankelijk is. Het in elkaar schuiven van de ommezwaai, het rnoment van verwarring en de winst is van dien aard dat de kettingreactie (goed weergegeven door de pijlen die de drie momenten van de S formule verbinden) meestal als
een plots opduikend geheel wordt waargenomen. Deze kettingreactie maakt de kern
van het spel uit.
Oswald Summerton en John James, twee transactionele analysten, onderstrepen dat
Bernes negatieve winst niet de laatste zet is in de afwikkeling van een spel. Het voorspel wordt in evenwicht gehouden door een naspel.
Het opgeroepen parasietgevoel wordt gebruikt als een zegel die recht geeft op Ouderlijke Strokes (OS) (in de terminologie van Summerton), of op een Positieve Winst
(PW) (in de terminologie van James). Dit laatste element wordt door Berne nergens
erkend of vermeld. Het lijkt mij dat Berne dit eerder bij het scriptgedrag onderbrengt.
De aanvulling van Summerton en James is er daarom niet minder gelukkig om. Ze
maakt het mogelijk in de spelformule drie fasen te onderscheiden:
a het voorspel
b. het eigenlijke spel
c. het naspel

: L -1 ZP = R
: R - ) 0 - ) V - ) NW
; NW - ) OS of R/11

De basisstructuur van elk spel in de transactionele betekenis van het woord komt duidelijk tot uiting in de hoger naar voor gebrachte analyse. De S formule vormt de kern
van de formele of fundamentele TAS (7). Ze is van toepassing op elke spel, ongeacht
de situatie, het milieu, de cultuur of de omstandigheden waarin het ontstaat. De fundamentele TAS wordt verder geïllustreerd door de beschrijvende TAS. Deze tak van
de TA wordt met veel vuur, kunde en humor naar voor gebracht in Games People Play.
We vinden ze verder uitgewerkt, soms tot vervelens toe, bij andere transactionele analysten.
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De fundamentele TAS ligt verder ook aan de basis van de toegepaste TAS. Deze bevat
de verschillende benaderingswijzen en werkmethodes die door heel wat transactionele
analysten op punt werden gezet. Ze stellen de cliënt in staat zijn spelen te her- en te
erkennen.

VOETNOTEN
1. In: BERNE, E. lntuiton and Ego-States. Transpubs, San Francisco, 1977, pp. 152-155.
Voor het eerst beschrijft Beme het spel "Ja, maar..
2. STEPHEN POTTER, "Engels humorist" publiceerde drie boeken tussen 1947 en 1951.
De titels spreken voor zichzelf: The Theory and Practice of Gamesmanship, or, The
Art of Winning Games Without Actually Cheating; Lifemanship, or, The Art of Getting
Away With lt Without Being an Absolute Plank; One-Upmanship, Being Same Ac•
count of the Activities and Teaching of the Lifemanship Correspondence College of
One-upness and Gameslifemastery. Ruper Hart-Davis, London; Holt & Rinehart, New
York.
Potter beperkt zich in zijn benaderingswijze en zijn analyse tot bewuste manipulaties
die door een of meerdere personen worden opgezet, teneinde anderen er onder te houden. De ervaren speler zal er zieh natuurlijk wel voor hoeden zijn technieken aan anderen te laten kennen. Zelf ziet hij er echter zeer duidelijk in: hij weet zijn en andermans
zwakke plekken op hun juiste waarde te schatten; koudweg berekent hij zijn kansen en
plaatst zijn stoten. Slaagt hij, dan wenst hij zieh geluk met zijn kunde. Mislukt hij, dan
laat hij zich niet ontmoedigen. Hij kijkt dan de verschillende elementen van het spel
na teneinde een volgende keer meer succes te hebben. Sommigen, zoals de auteur van
Machiavelli, gaan zover met kaarten op tafel te spelen teneinde hun meesterschap nog
sterker tot zijn recht te laten komen. Berne onderstreept dat de spelen waarover hij
spreekt ernstig te nemen zijn: de speler is zich niet bewust van zijn motivatie, noch van
de manipulaties die er het gevolg van zijn. Het niet bewust zijn of de "onschuld" van
de spelers staat centraal bij Berne.
3. BERNE, E. Transactional Analysis in Psychotherapy.
Grove Press, New York, 1961;Corgi Books, London, 1975 (pp. 101-115). Ineen lange
voetnoot (pp. 113-114) onderstreept Berne de vooruitgang die hij gemaakt heeft bij
zijn onderzoekingen en het voorlopig karakter van zijn besluiten.
4. Ik herinner er terloops aan dat deze bestseller helemaal niet als dusdanig voorzien was.
Vooraleer de uitgever het manuscript wilde drukken, moest Berne uit eigen zak een
voorschot betalen. Bovendien moest hij van zijn vrienden gedaan krijgen dat ze zich
ertoe verbonden elk dertig exemplaren van de eerste druk te kopen!
5. SUMMERTON, 0. Transactional Game Analysis: Games since Eric Berne. Manohar,
Delhi, 1979. In deze merkwaardige studie stelt Summerton 6 spelanaiysemodellen
voor: de spelformule van Berne, de Goulding-Kupfer benadering, de dramadriehoek van
Steve Karpman, de zeshoek van het Cathexis-lnstituut, het mini-script van Taibi Kahler
en de "omloop" van het parasietgevoel van Richard Erskine en Marilyn Zalcman.
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Elke theoretische benadering wordt geïllustreerd door uitgeschreven bandopnames.

Het eerste gedeelte van zijn werk is gewijd aan de toegepaste TAS. Het tweede gedeelte
is gewijd aan de formele of fundamentele TAS. Daar ontleedt Summerton erg gedetailleerd de evolutie bij Berne en gaat hij de grondslagen na van de andere modellen. in
zijn inleiding van 12 pagina's geeft Pear1 Drego op erg knappe wijze aan welke de samenhang is tussen de verschillende benaderingswijzen. Bij het samenstellen van onderhavige tekst heb ik me dikwijls geïnspireerd op het synthesewerk van Summerton en
Drego.
6. SUMMERTON, 0. o.p., pp. 41 en 54;
JAMES, J. The Game Plan, in T.A.J. 1973/4 pp. 14-17 fr. vert. in A.A.T., 1977/4 pp.
188-191.
JAMES, J. Positive Pay-offs after Games, in T.A.J., 1976/3 pp. 259-261; fr. vert. in
A.A.T. 1977/4 pp. 192-194.
7. Robert Goulding heeft een formule op punt gesteld die verschilt van die van Berne: de
Goulding-Kupfer benadering. Ze bevat de volgende elementen: de speler zendt (1) een
op het eerste zicht duidelijke boodschap uit, gepaard gaande met (2) een verborgen
boodschap; vanaf het moment dat hij een (3) open antwoord op zijn verborgen boodschap krijgt, kan de speler de winst (4) bestaande uit onaangename gevoelens gaan afhalen. Het geheel gebeurt (5) buiten de waarneming van de Volwassene (out of Adult
awareness). De formule van Goulding laat duidelijk het ineenschuiven van Lokaas en
Zwakke Plek naar voor komen. Verder benadrukt ze het onbewuste karakter van het
spel. Op andere punten is ze minder ontwikkeld dan die van Berne, zonder ermee in
tegenspraak te zijn. Volgens Robert Goulding vond Berne ze onaanvaardbaar en weigerde ze te publiceren in de T.A.B. cfr.
GOULDING, B. & M. The Power is in the Patient, p. 28.
GOULDING, B. & M. Changing Lives through Redecision Therapy, p. 30.
SUMMERTON, 0. o.c., p. 96.
8. Hier dient ook een boek vermeid te worden dat enkele maanden voor de dood van zijn
auteur verscheen: CHENEY, W. Don't You Play Games with Me, Randolph-Harris, Ber•
keley, 1978, 369 pp. Cheney is gedurende 20 jaar transactioneel analyticus geweest.
Enkele maanden voor zijn dood had Berne hem tot hoofdredacteur van de T.A.B. benoemd. Het boek van Cheney blijft beperkt tot de beschrijvende TAS. Hij ging er prat
op 1000 spelen te hebben onderscheiden. Zonder er de humor van te bewaren, gaat hij
terug naar de uitgangspositie van Potter: hoe kan ik me verdedigen als anderen me aanvallen. Ondanks het feit dat hij verscheidene begrippen uit de TAS ontleent, verlaat
Cheney de Stellingen van de fundamentele TAS van Berne en van de toegepaste TAS.
Derhalve draagt zijn boek niet bij tot een beter begrip van de "spelen" en hun klini•
sche benadering in het kader van de transactionele analyse.
Vertaling - Mil Rosseau.
Raymond Hostie is groepspsychotherapeut, provisional teaching member (C.C. P.T.M.)
van de I.T.A.A., docent aan de Katholieke Universiteit te Leuven en huidig voorzitter van
de European Association tor Transactional Analysis (E.A.T.A.).
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rouw
Pie ter van Dijk
INLEIDING
Het begrip ROUW wordt hier gebruikt om al die gevoelens en verschijnselen aan te duiden
en te omschrijven die kunnen optreden nà de dood van iemand waarmee men in de één of
andere vorm een bepaalde relatie onderhield.
In de literatuur zijn verschillende pogingen ondernomen om tot
van de fasen waarin een rouwproces kan verlopen.
Hoewel het probleem is dat bepaalde onderdelen van fasen soms
soms chronologisch anders verlopen, is er globaal wel een opinio
aanzien van de drie hoofdfasen.
M. Nevejan vermeldt in zijn artikel: Verdriet en rouw (1) enkele
latere onderzoekers, weliswaar gevarieerd, worden beschreven (zo
schillende studies over stervensbegeleiding; A. Polspoel) (2).

een indeling te komen
worden 'overgeslagen',
communis gegroeid ten
indelingen die ook door
b.v. Kübler-Ross in ver-

In het kort over deze indelingen de volgende samenvatting: (3)
Tyhurst gaat uit van: periode 1. de schok
periode 2. de terugslag
periode 3. het herstel.
Toonaangevend is geworden de indeling van J. Bowlby, 1960, die drie fasen aangeeft:
1. de fase van het protest
2. de fase van de wanhoop
3. de fase van het loskomen.
Een andere benadering biedt de psychiater E. Lindeman, 1944. Zij beschrijft dat verdriet
een bepaald syndroom op gang brengt bestaande uit vijf Symptomen:
1. lichamelijk onbehagen (b.v. diep zuchten, brok in de
keel, moeheid)
2. visuele en akoestische hallucinaties van de overledene
3. schuldgevoel
4. geïrriteerd optreden tegenover de omgeving
5. verlies van normale gedragspatronen.
Deze vijf Symptomen leveren het verdrietsyndroom op dat soms veel later gaat optreden.
In dit artikel volg ik een indeling in drie fasen waarbij de naamgeving van de fasen ten dele
ontleend is aan Polspoel (4).
Deze indeling is als volgt:
fase 1. confrontatie met de werkelijkheid en de bewustwording hiervan
fase 2. de leegte en eenzaamheid
fase 3. de integratie.
Ik wil deze fasen nader gaan bezien vanuit mijn ervaring met rouwenden en deze toetsen
aan enkele begrippen uit de T.A.
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FASE 1 - confrontatie met de werkelijkheid en de bew ustwording hiervan.

De dood van iemand is een feit geworden. Soms al lang van tevoren heeft men dit rnoment aan zien komen. Soms is het totaal onverwacht.
Maar het is een ongelooflijk feit' "Zeg dat het niet waar is".
De werkelijkheid wordt ontkend. Er kunnen verschillende reacties optreden:
- a. men huilt, bidt, vloekt.
- b. men raakt de dode aan, wil er niet bij weg, zwijgt.
- c. men beeft, trekt aan de haren, plukt aan de kleren, bijt op de lippen, rolt over de
grond, beukt met de vuisten ergens tegenaan.
Vrij snel komen ook gerichte vragen, vooral bij onverwachte sterfgevallen. "Hoe is het
gekomen?" "Heeft hij/zij veel geleden?" "Had niemand het kunnen voorkomen?" "Heeft
hij/zij nog wat gezegd?"
Een rouwende in deze fase maakt dikwijls de indruk geen deel meer te hebben aan de
werkelijkheid. Er treedt een natuurlijk afweermechanisme in werking: het niet-geloven,
't ontkennen, protesteren, scheiden, huilen, 't zoeken van een schuldige. Het zijn kortstondig werkende manieren om het vreselijke nog even van je af te houden. Ze verdoven
de pijn!
Wat is er vanuit de T.A. te zeggen over dit eerste deel van fase 1?
Ik vermoed dat in dit gedeelte van fase 1 de Ouder en de Volwassene ten dele worden uitgeschakeld. Het bange, angstige Kind blijft dominant over. Het wil onder de dekens
kruipen om zich te verstoppen. In zijn Kind zijn nog aktief zijn Kleine Professor - "hoe
is het gegaan" en zijn Ouder - "had niemand het kunnen voorkomen?". Waar deze twee
inaktief zijn (geworden) blijft een verbijsterd Kind over (aan de haren trekken, beven,
over de grond rollen). Het lijkt mij niet onmogelijk dat in deze drie typen reakties de drie
ego-posities in het Kind (K 2, structurele analyse van de 2de orde) zichtbaar worden:

,,had niemand het kunnen voorkomen?" bidden, vloeken.
,,hoe is het gegaan?" zwijgen.
beven, plukken, bijten, rollen.

Na de confrontatie komt onherroepelijk de bewustwording als tweede deel van fase 1. Dit
is een zeer complex beeld dat waargenomen kan worden.
De rouwende huilt, heeft moeilijkheden met het slapen, voelt zieh depressief. Oudere
mensen klagen versterkt over Problemen rondom de concentratie. Er zijn angstgevoelens
en gevoelens van lichamelijk onwelzijn. Er komen soms schuldgevoelens tevoorschijn
- "ik had niet toe mogen staan dat hij geopereerd werd". Gevoelens van ontreddering en
uitputting nemen toe. Er zijn feile hevige herinneringen die aankomen als pijnscheuten.
"Waarom moet dit mij overkomen?" Men is geïrriteerd en rusteloos. Soms is er verwaarlozing van eigen uiterlijk, soms grote aktiviteit en onrust. De dode Staat centraal in de
herinnering - "gisteravond hoorde ik hem bij de achterdeur". "- ik zag haar lopen in een
drukke straat. Ik heb geroepen, maar kon haar niet terugvinden".
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Ik heb de indruk dat het hier niet gaat om hallucinaties (0-K contaminatie) of waanvoorstellingen (K-V contaminatie), maar, om wat Berne noemt 'vreemd idee'.
De Volwassene houdt de realiteit vast. "Een deel van mij denkt dat het zo is, maar ik
denk dat het niet zo is". (5).
Veel voorwerpen gaan dienst doen als "intermediate objects" - ze maken de dode weer
present en het verlies draagbaar.
De dode kan ook "vastgehouden" worden door idealisering of identificatie. Ouders laten
de slaapkamer van een kind intact, willen geen steen plaatsen op het graf.
D.W. Winnicott bestudeerde "intermediate objects".
Hij zegt o.a. (6)..... Zij dienen om angst te helpen afweren.
"Er is hier sprake van een bepaalde realiteitsbeleving welke iniigt tussen de primair-narcistische van de zuigeling en de objectief-reële van de volwassene" (7).
Hoewel dit taalgebruik stamt uit de psycho-analytische denkmodellen, lijkt het mij correet toe om dit zo te vertalen, dat 'intermediate objects' de overgangsfase markeren tussen
K. en 0. (dus nièt tussen K. en V.!).
Wat is er te zeggen vanuit de T.A. over dit tweede gedeelte van fase 1?
In deze fase worden rouwenden geconfronteerd met Ouderlijke boodschappen
"je moet flink zijn" (nep-Permissie!)
"je hebt toch je man/vrouw/kinderen/geloof nog".
Deze boodschappen kunnen zowel intra- als extrapsychisch aanwezig zijn.
Er is een ander type boodschap. Deze klinkt wellicht als een opmerking vanuit een Volwassen ego-positie, maar is in deze context duidelijk een Ouderlijke boodschap. Dat zijn
zinnen als "de tijd heelt alle wonden"
"de Here heeft gegeven, de Here heeft genomen".
Rouw biedt ook de gelegenheid om aan rituelen te doen zowel van algemeen-menselijke
als specifiek-religieuze aard.
Algemeen-menselijk - "we leven met je mee, hoor"
" van harte gecondoleerd met .
Specifiek-religieus
- "we zullen voor je bidden"
Hoe komt het dat een deel van deze Ouderlijke boodschappen niet goed functioneren?
Ik vermoed dat in deze fase de Ouder in grote verwarring verkeert.
De winst ten aanzien van het eerste gedeelte van fase 1 is dat de rouwende weer ten dele
kan beschikken over zijn Ouder waarin de overleveringsberichten liggen opgeslagen. Maar
chaotisch is de Ouder wel!
Samenvattend kan gesteld worden dat in fase 1 de rouwende zich dominant kan bevinden
in zijn Kind.
Dat betekent dat de hulpgever in rouwprocessen vanuit zijn zorgende Ouder de ander nabij moet zijn. De rouwende vraagt in fase 1 om een externe Ouder die troost, streelt, luistert, koestert, leven schenkt. Kort en goed, een zorgende Ouder die strookt en strokingen
geeft (8)!
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FASE 2 - de fase van leegte en eenzaam heid
Tot de verschijnselen die genoem d worden in deze fase moeten worden gerekend:
- verlies van eetlust

- slaapproblemen
- vermoeidheid
- rusteloosheid
- interesseverlies
- concentratieproblemen
- schuldgevoelens
- zieh dood wensen
Al deze zaken die hun eerste Signalen reeds lieten opklinken in de eerste fase worden sig•
nificant voor de rouwende in fase 2. Men voelt zieh "leeg". Er is een diep gevoel van verdrie! en eenzaamheid. En omdat rouwen veel energie vraagt is er een groot gevoel van
moeheid.
De rouwende zoekt het isolement. Immers, als er bezoekers komen moet "erover" gepraat
worden en dat maakt je nog 'zieker'. Het bezoek begint (in werkelijkheid of naar beleving)
weg te blijven.
"Niemand begrijpt me". "Je hebt aan niemand iets. Vrienden niet. God niet"."Mijn leven
heeft geen enkele zin meer". "Was ik maar dood". Dikwijls worden klachten genoemd als
" 't lijkt wel of m'n keel wordt dichtgeknepen enz.".
De rouwende gaat opzien tegen "gedenkdagen" e.d. De zinloosheid van het leven treedt
sterk op de voorgrond van de beleving. Men uit zich vaak op een wat verbitterde wijze.
Wat is er vanuit de T.A. te zeggen over fase 2?
De chaotische Ouder van fase 1 wordt tot de orde geroepen. Het leven gaat immers door!
Ik geloof dat in deze fase de Volwassene erg onduidelijk functioneert. Ouderlijke b o odschappen worden beproefd op hun kwaliteit en blijken dan soms de proef niet te kunnen
doorstaan - "op vrienden kun je niet rekenen"; "aan je geloof heb je ook niets". Het Kind
vraagt alle aandacht en hunkert naar strokingen.
De interne Ouder in zijn chaos is nog vaak onmachtig om te stroken.
Gevolg: een verbitterd en ontgoocheld Kind slaat aan het mokken en rebelleren. Maar de
kracht en de invloed van de interne Ouder neemt mettertijd toe. De gevoelens van leegte
en eenzaamheid (Bowlby noemt niet voor niets deze fase - de fase van de wandhoop!)
zijn noodzakelijk om de Ouder te mobiliseren, want het Kind moet beschermd en gestrookt worden.
De hulpgever kan er aan meewerken dat de zorgende Ouder van de rouwende de taak
opneemt om het eigen Kind te stroken. Een mogelijkheid is bv. de interne dialoog OuderKind extern maken (twee stoelen).
De risico's van rouwen in deze tweede fase.
Dat hulp in rouwprocessen een noodzaak is, blijkt uit verschillende statistische onderzoekingen. Een onderzoek in Engeland en Wales in 1969 toonde aan dat de sterftegraad
bij weduwnaars boven de 54 jaar in de eerste zes maanden na de dood van de echtgenote
40% hoger lag dan die van de overeenkomstige groep gehuwde mannen. (9).
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Dit onderzoek betrof 4486 mannen.
De voornaamste doodsoorzaken waren hart- en vaatziekten.
Rees en Lutkins (10) onderzochten de risico's bij een bredere groep betrokkenen. Hier
werden ook ouders, kinderen enz. bij betrokken. De leeftijd omspande het hele menselijke leven van O tot 99 jaar. Vergeleken met de controlegroep stierven in het eerste rouwjaar 43 mensen (van de 903 nabestaande) tegen 6 (van de 878 van de controlegroep).
Recent is het onderzoek van Th. Holmes.
Hij stelt in zijn artikel The Hazards of change (11) dat in de door hem aangelegde schaal
de dood van een levenspartner 100 punten oplevert. D.w.z. degenen die 300 punten op de
Holmesschaal scoorden behoorden tot de 80% die depressief werden, hartaanvallen e.d.
kregen. Degenen die 150-300 punten scoorden, behoorden tot de 53% die vergelijkbare
risico's liepen. Bij een score tot 150 punten was het risico gedaald tot 33%.
Opmerking: de Holmesschaal maakt een nogal grove indruk. Vanuit de T.A. gezien zou
de schaal te verfijnen zijn. Voor de liefhebbers van overlevingskansberekeningen geef ik
daarom de volgende formule:
(H + 1) xS 0 = overlevingskans
H = Holmesscale; 1 = leeftijd van de risicodrager; S = Stopper in het miniscript, waarbij
de graad van de Stopper de vermenigvuldigingsfactor is. Derdegraads Stoppers zijn: wees
niet; wees niet gezond; groei niet. Een theoretisch voorbeeld: een weduwnaar van 55 jaar,
met als Stopper 'wees niet gezond': - (100 + 55) x 3 = 465! Die maakt het niet lang
meer! Enkel de bevrijding van de injunctie 'wees niet gezond' tot een eerste graads Stopper kan hem terugbrengen tot een overlevingskans van ± 60%.
FASE 3 - integratie

Deze fase wordt zichtbaar in het veranderend gedragspatroon: de rouwende krijgt weer
aandacht voor allerlei zaken, kan soms om hulp vragen, slaapt en eet beter, de concentra•
tiewordt sterker, er is meer doelgerichte aktiviteit.
De toekomst ziet er niet meer zo verloren uit, de hoop neemt toe en de vitaliteit. De
rouwende neemt de verantwoordelijkheid voor het eigen rouwproces op zich - "je moet
er uiteindelijk zelf mee klaar komen". Het vertrouwen in menselijke relaties groeit.
Het rouwproces is aan het 'verteren', d.w.z. sommige elementen eruit worden weggelaten,
andere worden als waardevol aan het totaal van ervaringen toegevoegd. M.a.w. de rouw
is 'verwerkt' (niet te verwarren met 'vergeten' of 'verdringen'.).
Wat is er vanuit de T.A. te zeggen over fase 3?
In de overgang van fase 2 naar fase 3 vindt de Ouder zijn plaats terug. Er komt nu een ander proces op gang: de Volwassene wordt gemobiliseerd en aangesproken. Deze interne

dialoog versterkt de integratie van de totale persoonlijkheid. De druk op het Kind en de
Ouder wordt minder zodat er ruimte komt om Ouderlijke boodschappen in een nieuwe
situatie te toetsen. B.v. in fase 2 zegt iemand: "aan God/geloof/vrienden heb je ook niets".
In fase 3 hoor je dezelfde persoon zeggen: "dank zij God/mijn geloof/mijn vrienden ben
ik er door gekomen".
De hulpgever zal in fase 3 kunnen helpen om de Volwassene te versterken en een appèl te
doen op het vrije Kind om het plezier in het leven terug te vinden. Ook in deze fase moet
de interne Ouder het eigen Kind stroken om terugval te voorkomen in fase 2.
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Het been en weer schuiven tussen de fasen is een vaak waargenom en verschijnsel. Daar•
door maken

rouwprocessen een nogal chaotische indruk. De "tijd" beweegt zieh tussen

verleden, heden en toekom st.
Het lijkt mij nodig om sterk te letten op ego-posities en transacties. Vandaaruit is de fase
te herkennen en te benaderen.
SPELEN
Verm oedelijk zijn de fasen
hele situatie

lokt dit uit.

1

en 2 gevoelig voor Spelen vanuit het Aangepaste Kind. De

De rouwende kan zich in de dramadriehoek van Karpman be-

wegen van Helpend Aangepast Kind naar Hulpeloos Aangepast Kind en Kwetsend Aangepast Kind. Zie Holloway. (12)
Ik beschrijf een eiger. waarneming:
- een groep mannen en vrouwen bespreken een onderwerp. Het thema komt terecht in
de buurt van 'leed'. Een vrouw krijgt tranen in de ogen. Ze is duidelijk aangeslagen.
Iemand vraagt uitnodigend: "U hebt veel verdriet gekend, mevrouw?".
De aangesprokene huilt nu voluit en kijkt ondertussen met grote ogen de anderen aan.
Ze vertelt over het sterven van haar man. Medelijden alom! Dan vraagt iemand: "wanneer is uw man heengegaan, mevrouw?". "Gisteren 19 jaar geleden".
De groep probeert de reacties weg te moffelen (,,het mens stelt zieh aan, na zoveel
jaar"; ,,wat kan een verlies toch tijdloos zijn"; ,,'twordt tijd dat ze er overheen komt").
De vrouw zegt: "zoiets kan een ander nooit begrijpen".
Dit spel wordt nogal eens gespeeld. Het lijkt mij typisch een spel in de dramadriehoek.
Het biedt veel invalshoeken.
De vrouw speelt "Kijk Eens Wat Je Me Nu Aandoet" en gaat van Slachtoffer naar Vervolger.
De Vervolger speelt "Ik Probeer Je Alleen Maar Te Helpen" en wordt Slachtoffer. De
groep speelt soms "Waarom Doe Je Niet" en de vrouw "Ja Maar".
Het laatste spel wordt soms "Houten Been" ("daar kun je als weduwe/weduwnaar niet
aan mee doen"). Deze laatste kan ook "Riksja" worden ("als mijn vrouw/man/Sinterklaas/Sint Juttemis er nog was").
De spelen "Arme Ik" en "Is 't Niet Vreselijk" liggen vanzelfsprekend voor de hand.
Slotopmerkingen
In rouwprocessen hebben we met een bijzondere vorm van regressie te maken. De stadia
zijn niet zoals in de ontwikkelingspsychologie K - V - 0, maar K - 0 - V.
Rouwen is een gedeeltelijke regressie, V en O worden niet volledig uitgeschakeld.
Fase 1 is de fase van het Kind. Er is een externe Ouder en een externe Volwassene nodig
om troost en veiligheid te geven.
Fase 2 is de fase van de Ouder - Kind dialoog. De interne zorgende Ouder moet versterkt
worden.
Fase 3 brengt de integratie op gang tussen Ouder en Kind en de Volwassene. De hulpgever
kan een appèl doen op de Volwassene en het Vrije Kind, met steun van de Zorgende Ouder.
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Waar negatieve strokingen voor het rouwproces ontleend werden aan Spelen met de partner is de kans groot dat de rouwende van woede en verveling doodgaat.
Waar het Kind niet gestrookt wordt kunnen levensgevaarlijke situaties ontstaan.
Een bijzonder probleem vormt de dood van de ouder(s) als een kind nog geen achttien
jaar is, en de dood van een kind als de ouders nog leven.
Heeft dit te maken met symbiose? Er sterft of een deel in jezelf: je ouders/Ouder, of je
kind/Kind?
Sommige oude mensen sterven snel na elkaar. Het kan zijn dat een vaste spelpartner uitvalt en je verveelt je dan dood. Het is ook mogelijk dat een echtpaar symbiotisch leeft en

dan is met de dood van de één de ander vrijwel kansloos wat doorleven betreft. Minstens
de helft van de worteis van een oude boom doorzagen levert weinig voorjaar op!
Tenslotte nog ditde hulpgever moet er rekening mee houden dat de vier enkelvoudige gevoelens: vrees,
vreugde, verdriet zieh dikwijls aanbieden in gemengde gevoelens als afgunst ("waarom
moet dit mij overkomen en niet die
"), jaloersheid ("zij wel "), bezorgdheid ("wat
moet het worden met .....").
Shepard D. Geliert wijst er op dat deze gemengde gevoelens duiden op een inwendig Spel.
(13). Afgunst is "Arme Ik", terwijl jaloezie en bezorgdheid het Spel opleveren "Wat Zal
Er Gebeuren Als
". Als behandeling dient de hulpgever de gemengde gevoelens uit
elkaar te halen en te benaderen als enkelvoudige gevoelens.
Bezorgdheid is samengesteld uit woede (Vrij Kind) en vrees (Krit. Ouder en Aangepast
Kind).
Jaloersheid is samengesteld uit woede (Vrij Kind) en verdriet (Krit. Ouder en Aangepast
Kind).
Afgunst is samengesteld uit woede (Vrij Kind) en de vrees om in de steek gelaten te wor•
den (Krit. Ouder en Aangepast Kind).
Een aantal 'gouden regels':

- de hulpgever (partner, buurman, vriend, familielid, pastor, huisarts, therapeut) zal goed
in het oog moeten houden: egoposities - transacties - spelen - script.
- de hulpgever dient vanuit zijn Zorgende Ouder het Vrij Kind van de rouwende te stroken.
Waar de strokingen zich richten op het Aangepast Kind ontstaat bitterheid en irritatie.
- gèèn Permissie zonder Protectie. Waar b.v. de Permissie gegeven wordt om te huilen
zonder Protectie werkt het negatief in op de gevoelens van leegte en eenzaamheid.
- de levenspositie (indien voordien aanwezig!) "ik ben o.k." kan verdrongen worden
door het gevoel "ik ben niet - o.k.".
Tot de hulpverlening behoort dat de Ouder leert zeggen tegen het Kind: jij voelt je terecht niet o.k. (Permissie) maar je bent het wel (Protectie). De Potentie versterken in
de Ouder doet de rouwende de dramadriehoek verlaten en intrapsychisch de verantwoordelijkheid voor eigen rouw aanvaarden (dit is: de mythe overwinnen -jij kan me
goed/slecht doen voelen) en extrapsychisch anderen weer beleven zoals ze zijn.
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Waardenschaal veranderingen in de levensomstandigheden, door Thomas Holmes.

INGRIJPENDE GEBEURTENIS

WAARDE

Overlijden van de partner
Echtscheiding
Scheiding van tafel en bed
Gevangenisstraf
Overlijden van een gezins- of familielid
Ongeluk of ziekte (persoonlijk)
Huwelijk
Werkloosheid
Verzoening met de partner
Pensionering
Vermindering van gezondheid familielid
Zwangerschap
Moeilijkheden op sexueel gebied
Gezinsuitbreiding
Veranderingen op financieel gebied
Overlijden van een goede vriend
Verandering van werk
Toenemende ruzie met de partner
Hypotheek van meer dan f. 30.000
Uitbreiding van de verantwoordelijkheid op het werk
Kinderen die het huis uit gaan
Moeilijkheden met de schoonfamilie
Buitengewone persoonlijke prestatie
Vrouw gaat werken of houdt er raee op
Begin of einde van schoolopleiding
Verandering in leefgewoonten
Moeilijkheden met superieuren
Verandering van werktijd of werkomstandigheden
Verhuizing
Verandering van school
Verandering van ontspanning
Andere maatschappelijke activiteiten
Hypotheek of lening van minder dan f. 30.000
Verandering in slaapgewoonten
Verandering van het aantal familiebijeenkomsten
Verandering van eetgewoonten
Vakantie
Kleine wetsovertredingen

100
73

65
63
63
53

50
47
45
45

44
40
39
39
38
37

36
35
31

29
29
29
28
26
26
24

23
20
20
20
19
18
17
16

15
15
13
11

Pieter van Dijk is pastor. Hij werkt als adviseur en groepstrainer voor de gereformeerde
kerken in Noord-Brabant en Limburg.
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terminologie
Tot op heden hebben wij ons doel, nl. om met uw hulp te zoeken naar een algemeen aanvaarde T.A.-woordenschat, niet kunnen realiseren. Enerzijds kregen we van u geen reacties,
anderzijds zagen we dat auteurs toch hun eigen termen bleven gebruiken.
Waar we echter wel reacties op kregen was het klinische en medische woordgebruik wat
voor de doorsnee lezer abracadabra kan zijn. Dit alles bracht ons tot de volgende conclusies:
1. Een dringend verzoek aan de auteurs om typische termen uit de medische en therapeu•
tische hoek te vertalen, dan wel minstens één maal een gangbare Nederlandse omschrijving te geven. Ook wij als redactie zullen hier zo nauwkeurig mogelijk op letten.
2. Wij zullen nagaan of typische T.A.-termen éénduidig vertaald worden en dit eventueel
in de teksten als zodanig corrigeren.
Dit alles met de bedoeling om T.A. echt leesbaar en begrijpbaar te houden voor een zo
breed mogelijke lezerskring.
Mia Famaey,
Wim Geudens.
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lezersforum
Aap-Nood-Kies
Een titel die tot lezen noodt:
Wat een goede vondst!
Helaas:
De inhoud valt me zwaar op de maag. De vlag dekt de lading niet.
Het niet eenvoudige TA-energie model wordt behandeld. Alle respekt voor deze poging.
Voor mij lijkt dit stuk echter op een nieuw game: "Hoe zeg ik het nog ingewikkelder?"
Is dit soms een knipoog naar de traditionele mediese wereld om het (potjes) latijn weer
ingang te doen vinden?
Ik kan niet nalaten even met de, in dit stuk voor-komende, latijnse termen te smijten:
"Euhemerus en Analogon aktiveren samen het corpus alienum, waarbij de erogene zones
van de allochtone stekelbaars duidelijk zichtbaar zijn, vooral tijdens diens territorium ge•
drag wanneer hij Tinbergen bestudeert".
De schrijver, Mart Bollen, stelt in zijn laatste zin van het artikel dat we het hele cathexis
begrip niet zo nodig hebben. Wat we in een nederlands talig tijdschrift voor TA wel nodig
hebben is een stuk, dat ons in een heldere en begrijpelijke taal uitlegt, waarom dat dan zo
is. Waar blijven de TA principes, om eenvoudige voor iedereen begrijpelijke woorden te
gebruiken?
Inhoudelijk lijken de ideeën van de schrijver belangwekkend genoeg om kennis van te nemen. Ik vind het jammer, dat in deze vorm gebracht, nu slechts een uitverkoren enkeling
kan meedenken of de Aap uit Nood Kiest.
Marijke van der Does.
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agenda
ACTIVITEITEN IN BELGIE
V.I.T.A.
Kennismakingssessie met T.A.: o.l.v.
Erica Seynaeve CMT
- zaterdag en zondaq 23-24 febr. & 1-2
maart '80
Gespecialiseerde Seminaries, o.l.v. Raymond Hostie, CCPTM
- woensdag en donderdaq 20-21 februari '80
onderwerp: Script en miniscript
- zaterdag en zondag 8-9 maart '80
onderwerp: Regressief werk
zaterdag en zondag 3-4 mei '80
onderwerp: Parasietgevoelens en Aangepaste Kind
- woensdag en donderdag 28-29 mei '80
onderwerp: Schiff materiaal
Marathon
- vrijdag en zaterdag 25 en 26 april '80
o.l.v. Mart Bollen, CCPTM
Workshop
zaterdag en zondag 28-29 juni
o.l.v. George Thomson, CTM

- samedis et dimanches 26-27 avril et
10-11 mai '80
animation: Française Everaerts
- jeudis et vendredis 22-23 mai et 5-6
juin '80
animation: Jacques Dekoninck, CMT
- samedis et dimanches 7-8 et 21-22
juin '80
animation: Chantai Merat CM
Séminaires spécialisés
a) Animation Raymond Hostie CCPTM
- mercredi et jeudi 27-28 février '80
thème:
L' approche des Schiff
- samedi et dimanche 1-2 mars '80
thème: id.
- mercredi et jeudi 16-17 avril '80
thème: L' Enfant Adapté et les senti•
ments parasites
- samedi et dimanche 19-20 avril '80
thème: id.
- mercredi et jeudi 28-29 mai '80
thème: Le Travail régressif ponctuel
- samedi et dimanche 31 mai - 1 juin
'80
b) animation Tom Frazier CTM
- jeudi et vendredi 20-21 mars '80
thème: Sexualité et scénario
samedi et dimanche 22-23 mars '80
thème: Couple et thérapie de couple

'80

Inlichtingen
en
inschrijvingen op het
secretariaat van V.I.T.A., Ridder van Ranstlei 113, 2510 Mortsel tel.: (031) 30.87.71

- Marathons
- Samedi et dimanche 29-30 mars '80
animation: Tom Frazier CTM et
Chantai Merat CM
- jeudi et vendredi 8-9 mai '80
animation: Marijke van der Does
CCPTM

C.F.I.P.
lnitiations à l'A.T.
mardis et mercredis 19-20 février et
4-5 mars '80
animation:
Chantai
Merat, CM
- samedis et dimanches 8-9 et 22-23
mars '80
animation: Francoise Everaerts

Inlichtingen en inschrijvingen op het
C.F.I.P., Gribaumontlaan 153, 1200 Brussel, tel. (02) 770.50.42
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Thema: organisaties en groepen
- Donderdag 1 mei
Thema: hongers
-Donderdag 5 juni
Thema: transactie-analyse

lnfor - XL
Ateliers

- lundi et mardi 25-26 février '80
thème: Les stratagèmes dans les
relations du couple et de la familie
animation: Ted Novey, CTM
6, 7, 8 et 9 mars '80
thème: Autonomie masculine et
autonomie féminine
animation: Delphine et Tom Frazier, CTM

Deze workshops staan onder leiding van
Mart Bollen (PTM) en Nol de Jong (PTM)
- Supervisie
- Op aanvraag.
Verdere inlichtingen en inschrijvingen:
Coördinatiegroep "Trainingen", "De Viersprong",
Gasthuisstraat 6,
Halsteren.

Inlichtingen en inschrijvingen bij lnfor XL, 117, rue du Prévot, 1050 Bruxelles,
tel. (02) 345.12.55

Mededelingen voor de agenda.
Voor publikatie van uw activiteiten in de
Agenda is het nodig dat wij zeer vroeg over
informatie beschikken. Tussen inzending
en publikatie ligt minimaal twee à drie
maanden. Ook als u bepaalde gegevens als
data e.d. nog niet hebt kan toch een
vooraankondiging zinnig zijn.

Workshop Richard Erskine CTM en Rebec•
ca Trautmann CCPTM
- dinsdag en woensdag 25-26 maart
'80
Inlichtingen en inschrijvingen bij Anne Burnay, 35, Av. des Cocci nel les 1170 Bruxelles.

Zendt uw mededelingen over activiteiten
in België aan:
Chris Desteunder, Ridder van Ranstlei 113, 2510 Mortsel
over activiteiten in Nederland aan:
Joop van Gorp, Jac. van 't Hofflaan
8, 5056 VJ Berkel-Enschot.

ACTIVITEITEN IN NEDERLAND
DE VIERSPRONG
Theorie seminaries (de "peergroup")
- Elke 1e woensdag van de maand,
van 16.00-17.30 uur.
Basiscursus ( 1 O 1)
- Twee dagen in maart.

ACTIVITEITEN IN HET BUITENLAND
De jaarlijkse EATA conferentie wordt in
1980 gehouden in Brighton, Engeland, van
zondag 6 juli tot en met vrijdag 11 juli.
1 nschrijfformul ieren en
inlichtingen verkrijgbaar bij:
Ron Clements, Conference Organiser
29 Paxton Gardens,
Woking, Surrey,
Engeland.

Voortgezette opleiding
1
- Maart 1980 (twee dagen)
Marge Reddington
Thema:
scripts via sprookjes.

11 - Donderdag 6 maart
Thema: vergelijkende psychotherapie
- Donderdag 3 april
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mededelingen
bestuur

van

het

JAARVERGADERING N.V.T.A.

Op 20/11/79 vond in het Delta Ziekenhuis te Poortugaal de jaarvergadering van de N.V.•
T.A. plaats. Het ochtendprogramma bestond uit een inleiding en workshop o.l.v. Ger Heester over tijdstrukturen voor de Special Field-sectie. Voor de therapeutisch geïnteresseerden verzorgde Henk v.d. Heuvel een inleiding en workshop over kontrakten.
Vanaf 3 uur was de vergadering gewijd aan huishoudelijke zaken. Enkele commissies wer•
den geïnstalleerd (toelating, kascontrole, SF-commissie). Vervolgens kwam het concept
huishoudelijk reglement, voorbereid door Gerben Hellinga c.s., aan de orde.
Met enkele wijzigingen werden de eerste zeven artikelen aangenomen, evenals de eerste
twee delen van artikel 8. Ondanks de grote belangen op financieel gebied, émotionele en
waarde-oordelen bleek het toch mogelijk tot een behoorlijke gedachten wisseling te
geraken. Het Bestuur achtte het niet juist in dit stadium via stemming formeel/juridisch te
bereiken wat de uitkomst van een proces dient te zijn. Vandaar dat besloten werd op de
komende voorjaarsvergadering het huishoudelijk reglement opnieuw op de agenda te
plaatsen. We hopen dan ook dat minstens 2/3 van de leden aanwezig zullen zijn om evt.
de vereiste statutenwijzing door te kunnen voeren.
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mededelingen
bestuur
van
Nieuwe leden:
A lidmaatschap:
Geassocieerde leden:

B lidmaatschap:
Aspirant leden:
Geassocieerde leden:

van
het
v,i,t,a,

Bicqué Maria
Jonckheere Luc

~
Rosseau Emile
Rosseau - De Raeymaekers Sonja
Martens Johan (Zr)
Moyson Roger

Leden die bezwaar willen aantekenen tegen één of meerder van deze kandidaten kunnen
dit schriftelijk en binnen veertien dagen doen.
Op de algemene ledenvergadering van 7 november ll. werden de huidige bestuursleden in
hun mandaat bevestigd. Tevens werd M. Rosseau tot bestuurslid verkozen. C. Desteunder
nam ontslag uit de Opleidingscommissie en werd vervangen door M. Rosseau. Op diezelfde algemene ledenvergadering werd de politiek van V .1. T .A. voor het komend jaar in grote
lijnen vastgelegd. Het eerste jaar lag de nadruk enerzijds op het intern structureren van de
vereniging en anderzijds op het bestuderen van de T .A. theorie (studiegroep, tijdschrift)
en het organiseren van een degelijke opleiding tot T.A. Psychotherapeut. In het tweede
jaar zal de nadruk gelegd worden op het meer algemeen verspreiden van T .A. en het naar
buiten treden van de vereniging. Sectoren die tot nu toe weinig aangesproken werden
zoals onderwijs, pedagogie en bedrijf zuilen dit jaar meer aan bod komen.
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