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Inleiding Strook
Allereerst willen wij een nieuw redactielid voorstellen, Ingrid Schaafsma. Wij zijn zeer blij dat zij
ons als redactie komt versterken en hopen op een vruchtbare en leuke samenwerking!

Ingrid is in juni 2012 afgestudeerd aan de 3 jarige opleiding persoonlijke groei en professionele
ontwikkeling aan de TA Academie waarna zij verder is gegaan met CTA in het Educational field.
Haar achtergrond is onderwijs (docent Duits/Engels). Momenteel werkt zij in de slachtofferhulpverlening toeristen, dit is een onderdeel van de politie Haaglanden. Zij was lid van de co-creatiegroep en wil met hetzelfde enthousiasme de strookredactie komen versterken.
Het vorige nummer stond geheel in het teken van de interne discussiedag over de koers van de
NVTA. Zoals u heeft vernomen, is er nieuw bestuur aan het warm lopen om in het voorjaar het
stokje over te nemen. Zij zullen na eventuele verkiezing verder vorm geven aan de toekomst van
de NVTA in Nederland. Heel mooi dat weer een aantal van ons geïnspireerd de schouders er
onder zetten!
In dit nummer staat ons lichaam centraal. De eerste twee artikelen gaan over lichaamstaal en TA.
Wat is de taal van ons lichaam? Wat zegt ons lichaam? Hoe kunnen wij luisteren naar ons lichaam?
En naar het lichaam van de ander uiteraard.
Een boeiend onderwerp dat in ontwikkeling is en waarop vanuit de theorie en vanuit de praktijk
in twee artikelen in dit nummer wordt ingegaan. Linda Hoeben verzorgt in samenwerking met
Moniek Thunissen een voorpublicatie van het leerboek Transactionele Analyse over dit thema.
Daarna gaat Josephine Overeem in op de manier waarop zij in haar praktijk met lichaamswerk
actief is.
Het artikel van Karen Bruyn beschrijft hoe het lichaam in de tijd zaken kan meedragen van vroeger. Ze vertelt over de geschiedenis van haar en haar gezin. Ze gebruikt hierbij de context van het
meedragen en overdragen van ervaringen in het lichaam en het script van vroeger naar het heden.
De geschiedenis van de zogenaamde Indische Nederlanders wordt zo een stuk inzichtelijker voor
de lezers. Op dit artikel heeft Alice Altink een naschrift geschreven vanuit haar deskundigheid en
eigen ervaring.
Tussendoor beschrijft Moniek Thunissen haar ervaringen bij de TA-research conferentie in
Engeland in november jongstleden.

Als redactie wensen wij jullie allen geïnspireerde feestdagen toe!
Namens de redactie Strook,
Rob Hallegraeff
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Lichaamswerk en Transactionele Analyse
Linda Hoeber

Voorpublicatie uit het Leerboek Transactionele Analyse (redactie Moniek Thunnissen en Anne de Graaf ) dat in
het voorjaar van 2013 verschijnt bij uitgeverij De Tijdstroom. Met dank aan Moniek Thunissen voor het editen.
Als psychotherapeute focus ik me vooral op individuele veranderingsprocessen. Dit kan in een individuele setting
(face to face psychotherapie en coaching) of in een groep in de context van een organisatie of een bedrijf (o.a. assertiviteitstrainingen en cursus interculturele samenwerking). Transactionele Analyse en lichaamswerk zijn in mijn
werk belangrijke instrumenten. Van vooropleiding ben ik maatschappelijk werker en criminologe. Binnen TA ben ik
opgeleid en gecertiﬁceerd in het werkveld ‘Psychotherapie’ (PTSTA). Ik ben gehuwd, moeder van twee zonen en ik
woon afwisselend in Hoegaarden (België) en Riga (Letland).

Inleiding
Dit hoofdstuk gaat over het werken met het protocol, de belichaming van de vroege, zich herhalende relatiepatronen. Het uitgangspunt is dat
mensen met hun lichaam, en meer in het bijzonder met hun autonome zenuwstelsels, met elkaar
verbonden zijn. Mensen gaan op een onbewuste
doch waarneembare wijze via hun zenuwstelsels
met elkaar een relatie aan. Werken met veranderingen op niveau van het protocol vraagt dat je als
TA-professional bereid bent om ook contact te
maken met je eigen lijf.
Eline, zesendertig jaar, is verantwoordelijk voor een
aantal logistieke taken in een bedrijf met vierhonderd werknemers. Ze zoekt therapie omdat ze tegen
burn-out aan zit en slecht grenzen kan stellen. In de
gesprekken met mij als haar therapeut wordt haar
duidelijk hoe het gedrag van haar leidinggevende
lijkt op dat van haar vader. Verder hoe ook zijzelf
gedrag vanuit haar kindertijd blijft herhalen:
het mogelijke en het onmogelijke doen om aan
verwachtingen te voldoen.
In een later gesprek legt ze heel makkelijk de link
tussen vroeger en nu, en ziet ze hoe ze vaak oude
gedrags- en emotionele patronen herhaalt.
Ze gaat rechtop zitten, kijkt me verwachtingsvol
aan en zegt: ‘En nu?’

Streven naar gezondheid: het concept physis
Physis is een concept dat de oude Grieken al
kenden en dat later door Eric Berne verder werd
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ontwikkeld (1971). Het is de positieve, pulserende
levenskracht in elk mens.
Berne omschrijft Physis als “The force of nature
which eternally strives to make things grow and to make
growing things more perfect” (Berne, 1971, p. 9899). Physis slaat op onafhankelijke aspiraties die
in dagdromen opduiken: ‘Wat zou ik doen, als ik
mijn gang kan gaan?’ Physis zet mensen aan om de
straat op te gaan voor hun idealen. Physis maakt
dat je een innerlijk ‘weten’ hebt, dat je vertelt wat
je te doen en te laten hebt. Physis toont zich in
het verlangen naar gezondheid en groei. De validatie van dit verlangen is een belangrijk onderdeel
van een therapeutisch proces.
Berne (1971) omschrijft de behoefte aan erkenning, aan fysieke en symbolische strooks, als
de belangrijkste drijfveer voor het gedrag. De
behoefte aan erkenning is het verlangen om door
een ander écht gehoord en gezien te worden in
wie je werkelijk bent: “Noem mij, noem mij, spreek
mij aan, o, noem mij bij mijn diepste naam.” (Neeltje
Maria Min, 1944).
Dit verlangen wordt wel eens verwoord als het
diepgeworteld verlangen naar ‘thuiskomen in jezelf ’. Dit ‘thuis’ dat je ooit gekend hebt, en waar je
lichaam ‘weet van heeft’, wordt ook wel Oceanos
genoemd (Peerbolte, 1979).
Bedoelt Eline dit als ze zegt: ‘Ik wil gewoon op mijn
gemak tegen mijn chef kunnen zeggen wat ik écht
wil en ook wat ik niet wil. Ik wil gewoon dat het er
niet zo toe doet wat mijn baas van me vindt en dat
ik om vijf uur gewoon rustig naar huis kan rijden en
me dan met mijn eigen leven kan bezig houden. Ik
wil niet meer al die energie steken in het analyseren
van zijn gedrag en mijn reacties erop.’
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Protocol en het script
In zijn boek over intuïtie (1977) stelt Berne dat
baby’s een lijfelijke herinnering houden aan de
relatie met betekenisvolle anderen. Hij definieert
dit beeld (image) als de niet-verbale representatie van
interpersoonlijke relaties. Met andere woorden, het
gaat om de lijfelijke indruk die door de betekenisvolle ander wordt achtergelaten. Deze ervaring
bestaat lang voordat het kind woorden heeft om
die ervaring uit te drukken.Vanuit deze ervaring
komt het kind tot een beoordeling van de realiteit.
Dit geheel van lijfelijke ervaringen noemt Berne
het protocol. Het protocol omvat de oorspronkelijke ervaringen die de basis vormen van het
script. Steere (1985) omschrijft het protocol als
volgt: “De Kind ego-toestand bewaart de psychomotorische patronen waarin de gebeurtenissen van de vroege
kinderjaren zich herhalen” (pp 254).
Geleidelijk aan worden in een onbewust proces al
dergelijke protocol-ervaringen georganiseerd tot
wat Berne omschrijft als ‘intuïtie’, tot een onbewuste ervaring van en onbewust oordeel over de
situatie. Het protocol is letterlijk de belichaming
van de zich herhalende, vaak intense relatiepatronen die aan de basis liggen van verdere scriptbeslissingen. Het wordt niet herinnerd in een
verhaal, maar gevoeld in het lichaam.
Het protocol functioneert als de voortdurende
onbewuste blauwdruk voor het beoordelen van
anderen en de wereld. Cornell (2008) stelt dat het
protocol niet per se negatief of pathologisch is.
Het protocol wordt enkel problematisch wanneer
het in de weg staat van het genereren van nieuwe
lichamelijke en relationele mogelijkheden.

Trauma en impact op protocol en script
Bij een trauma wordt het zenuwstelsel geactiveerd
en komt het in een modus van vechten, vluchten
of bevriezen. De sense of survival wordt geactiveerd. Het hoeft geen betoog dat het meemaken
van een trauma tijdens de kindertijd een impact heeft op het niveau van het protocol, op de
lijfelijke manier waarop de realiteit ervaren en
beoordeeld wordt.
Na een traumatische ervaring kan het autonome
zenuwstelsel ontregeld raken en ook bij relatief
ongevaarlijke prikkels reageren alsof er hier en

nu werkelijk een gevaar is. Je merkt dit als je op
relatief kleine prikkels reageert alsof er zich een
gevaarlijke situatie voordoet. Je hartslag versnelt, je
spieren spannen zich samen en je geest focust zich.
Vaak leven mensen na een onverwerkt trauma met
een bijna constante spanning in hun lijf, met als
gevolg spierspanningen, ademhalingsstoornissen,
hartklachten, spijsverteringsproblemen, blijvende
over-alertheid, angst of lethargie.
Je bent je daar meestal niet zo bewust van. Soms is
er sprake van een patroon, waarbij je stelselmatig
de neiging hebt voorbij te gaan aan wat er in je
lijf gebeurt.
Het meemaken van een trauma op volwassen leeftijd heeft een gelijkaardige impact op je lijf, op de
manier waarop je de wereld ervaart en beoordeelt.
Relaties, intimiteit en contact worden ook door
je lijf beleefd. Na een trauma wordt het vermogen
om diepgaand in contact te zijn met anderen en
met je eigen diepste wensen, verlangens en potentieel, beïnvloed.
Dat daardoor ook het script kan wijzigen ligt voor
de hand. De manier waarop je naar de wereld,
naar jezelf en de ander kijkt kan veranderen door
een trauma. Dit gebeurt veelal via een onbewust,
lichamelijk proces zonder dat de cognitie daarbij
betrokken is. De lichamelijke respons gaat vooraf
aan de script-beslissing en verdient de aandacht in
het werken met scriptbeslissingen.
Eline gaat verwachtingsvol rechtop zitten en zegt:
‘En nu? Ik weet nu wel waardoor het allemaal komt,
maar hoe kan ik dit ooit écht veranderen. Mijn lijf trilt
helemaal en reageert alsof er werkelijk gevaar is. En
tegelijkertijd weet ik dat dat niet zo is. Ik weet dat die
chef niet dezelfde macht over mij heeft als mijn vader vroeger, ik weet dat ik in een bedrijf werk waarin
ik beschermd ben tegen machtsmisbruik. Ik weet dat
ik nu een volwassen vrouw ben die weerwoord kan
bieden tegen deze chef. Alleen lijkt mijn lijf dat niet te
beseﬀen en gaat op een soort automatische piloot
trillen alsof er in de aanwezigheid van mijn chef werkelijk gevaar dreigt. Dit belet me de dingen te zeggen
die ik zou willen zeggen, me te voelen zoals ik me
zou willen voelen en te denken en me te gedragen
zoals ik dat zou willen.’

Eline heeft het hier over het protocol dat geactiveerd wordt. Haar lijf reageert alsof er hier en
nu gevaar is. Haar lijf beoordeelt de situatie als
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‘gevaarlijk’ en haar gedrag is eveneens gebaseerd
op dit (niet accurate) oordeel.

Wanneer heeft een trauma al dan niet
een lijfelijke impact?
Niet zozeer de aard van de traumatische gebeurtenis is doorslaggevend, maar eerder het gebrek aan
opvang tijdens en erna. Indien je alleen blijft na
een stressvolle situatie, blijft het zenuwstelsel veel
langer in een fight, flight of freeze reactie. De aanwezigheid van een andere persoon die zelf rustig
erbij is, helpt het slachtoffer bij de regulatie van de
lichamelijke reactie op het trauma. Zenuwstelsels
blijken immers via een bluetooth systeem met
elkaar te resoneren. Dit geldt zowel voor trauma’s
tijdens de kindertijd als voor trauma’s op latere
leeftijd.
Met andere woorden, niet zozeer de gebeurtenis
op zich heeft effect op het autonome zenuwstelsel; het ‘verstorend’ innerlijke effect is het resultaat
van het gebrek aan ondersteuning bij de innerlijke
regulatie van de lichamelijke responsen.
Later leiden prikkels, die gekoppeld worden aan
de situatie waarin het protocol ontstond, tot een
herhaling van de fight, flight of freeze reactie.

Lichaamswerk om het herstellend
vermogen te activeren
Lichaamswerk of werken op niveau van het protocol impliceert dat je als TA therapeut actief een
proces faciliteert waarin cliënten (en de therapeut
zelf) in contact komen met het oorspronkelijke
herstelvermogen en dit kunnen aanwenden om
heelheid en gezondheid te ervaren. Woods (2003)
is een van de hedendaagse ‘TA-ers’, die erin geloven dat het belangrijk is om te focussen op de
hier en nu communicatie tussen de cliënt en de
TA professional, vooral op de onbewuste, nonverbale communicatie die buiten het bewustzijn
plaatsvindt.
Het cognitief begrijpen van scriptbesluiten is soms
niet voldoende om tot de gewenste verandering te
komen. Bewuste waarneming van de lichaamsbeleving heeft een grote toegevoegde waarde voor
die thema’s waarover de cognitie, de ‘vertelling’
van het verhaal, geen of onvoldoende informatie
geeft. Want behalve het luisteren naar wat de cliënt
‘met woorden’ vertelt, valt er minstens evenveel te
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leren uit het bewust waarnemen van zijn of haar
lichaamstaal. Het wordt overigens vooral interessant als die lichaamstaal een ander verhaal vertelt
dan de woorden je willen doen geloven.
In voorgaande gesprekken met Eline, heb ik haar
gevraagd om te vertragen en te rapporteren wat er
in haar lijf gebeurt. Via vrije associaties met beelden,
emoties, herinneringen en ﬂashbacks, wordt duidelijk wat de betekenis is van de lichamelijke reactie.
In een zo’n sessie ‘bevriest’ haar lijf wanneer ik vraag
te visualiseren dat haar vader de kamer binnenkomt.
Op dat moment wordt de link duidelijk tussen ‘bevriezen’ (lichamelijke reactie), haar angst (emotie) en
haar besluit dat ‘mannen gevaarlijk zijn’. Ze wordt er
zich nu bewust van wat er in haar lijf gebeurt op het
moment dat haar chef zijn stem verheft.

In de TA is de bewustwording van het script een
belangrijke stap in het werken naar autonomie.
Uit de praktijk blijkt echter dat enkel het bewust
worden van de lichamelijke component niet altijd
voldoende is om tot verandering te komen, en
niet langer terug gekatapulteerd te worden naar
de lichamelijke reacties van de oorspronkelijke
scriptbeslissing.
Naast het faciliteren van de bewustwording van de
lichamelijke reacties, dient de therapeut een manier te vinden om het autonome zenuwstelsel van
de cliënt te bereiken. Hierbij kan de therapeut gebruikmaken van het eigen oorspronkelijke herstelvermogen. Dit vermogen, ook wel inner navigation
(Schmidt, 2006) genoemd, behelst de innerlijke
regulering van het autonome zenuwstelsel. De
therapeut zet het eigen vermogen tot physis actief
en bewust in, en spreekt hiermee het oorspronkelijke herstelvermogen van de cliënt aan.
Pas als de therapeut zelf in staat is physis, het zelfherstellend vermogen aan te spreken, kan deze de
cliënt uitnodigen hetzelfde te doen.
Het vraagt van de therapeut de bereidheid om het
tijdens de sessies stil te laten worden, intuïtie op
de voorgrond te laten komen en te luisteren naar
het eigen lichaam én dat van de cliënt. Het vraagt
van de therapeut de bereidheid om ook op dit
niveau te willen leren, zich te willen ontwikkelen
en te laten begeleiden of superviseren. Het hoeft
geen betoog dat de therapeut, naast een bewustzijn over het eigen script, zich ook bewust moet
zijn van het eigen protocol: de lijflijke indruk die
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door de relaties met betekenisvolle anderen tijdens
de heel vroege kindertijd werd nagelaten. Immers,
op het moment dat er bij de therapeut een fight,
flight of freeze reactie wordt getriggerd, gebaseerd
op vroeger trauma, moet de therapeut zich hiervan bewust moet zijn en weten hoe hij hiermee
op een constructieve manier kan werken.
Ik weet dat in mijn ontmoeting met Eline, het nodig
is om te spreken over haar script, en over de betekenis van de lichamelijke symptomen. Verder weet ik
ook dat de wijze waarop ik in mijn eigen lijf aanwezig ben, voor haar een verschil zal maken. Voor
ik Eline ontvang, neem ik de tijd om even rustig te
zitten en me op mijn eigen ademhaling en innerlijke
rust te focussen.
In het komende gesprek focus ik me op mijn eigen
ademhaling, en breng ik mezelf zo veel mogelijk in
een staat van rust. Ik spreek langzaam, word me
bewust van de spanningen in mijn schouder en
ontspan mezelf steeds meer. Terwijl ik dit doe, gaat
het gesprek verder over de impact van haar chef.
Vrijwel op het einde van het gesprek besluit Eline:
“Ik weet niet hoe het komt, maar ik voel me veel
rustiger nu. Ik neem deze rust mee als ik mijn chef
morgen weer zie.”

Mijn hypothese is dat niet zozeer de inhoud van
het gesprek maar veeleer de kwaliteit van de
aanwezigheid van de therapeut heeft gezorgd voor
de rust. Terwijl we over de prikkels spreken die
de oude scriptreactie gewoonlijk triggeren, krijgt
het lichaam de kans om te ontspannen. De oude
bekende lijfelijke fight-reactie wordt op die manier
losgekoppeld van de prikkel.
De intimiteit van de therapeutische relatie leent
zich ervoor om op het niveau van het protocol te
werken. Dit vraagt van de TA therapeut de bereidheid om te reflecteren over het eigen protocol,
om te voelen wat de impact van de cliënt op zijn
of haar systeem is. Ook de bereidheid om dit alles
bewust in te zetten in het therapeutische proces.
Het vereist dat je, naast een gedegen kennis van
de TA en het gebruiken van goed-doordachte
interventies, ook bereid bent om naast de cliënt
te zitten, te voelen wat er in je lijf gebeurt en om
dit - waar relevant- te delen met de cliënt. Het
vereist dat je voorafgaand aan de ontmoeting met
de cliënt ervoor zorgt dat je de physis of gezondheid in jezelf opzoekt. Dit gaat vrijwel vanzelf als

de therapeut ‘goed in haar vel zit’. Het betekent
ook dat het invloed heeft op de cliënt wanneer
de therapeut gestresst is, innerlijk onrustig, of te
vermoeid.
Voorwaarde om een dergelijke behandeling goed
te kunnen uitvoeren is een gedegen opleiding
en een doorgaande supervisie, om alert te blijven
op de eigen blinde vlekken. Daarnaast dient de
therapeut verantwoordelijkheid te nemen om zelf
gezond en evenwichtig te leven en op momenten
dat dit niet zo is, zich bewust te zijn van de impact
op cliënten. Het is nodig op een gezonde manier
met eigen stress om te gaan en waar nodig de
ondersteuning van iemand anders te vragen, en de
tijd te nemen voor zelfreflectie, meditatie, muziek,
beweging, gezonde voeding, en af en toe eens
helemaal niets te doen.

Conclusie
Trauma heeft een impact op het niveau van het
protocol (lichamelijke ervaringen) en de daaropvolgende scriptbeslissingen.Via het mobiliseren
van je eigen physis of herstelvermogen faciliteer je
eenzelfde proces voor je cliënten.
Het is de connectie die de professional met zichzelf en het eigen lichaam heeft die de mate bepaalt
waarin de cliënt tot heelheid en gezondheid komt.
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Lichaamstaal: de kostbare taal van het Kind dat niet kan liegen
Josephine Overeem

Ik ben 67, moeder van twee, gezegende grootmoeder van vijf: veruit mijn allerbeste leermeesters, nog altijd. Ik kom uit
Amsterdam, verzeilde m’n man achterna op m’n 24e met één kind aan de hand en één op de arm in Brussel waar ik nog
altijd woon, liep thuis tegen de muren op, begon als freelance copywriter en startte hier in 1976 de vakpers voor reclame, marketing en media. Ik heb dat met ups en downs (vakpers) gedaan tot mijn 60e. Ik ontmoette rond mijn 35e Liva
Willems en daarmee is het begonnen. Het stuk vertelt meer en het is pas vanaf mijn 60e, na een burnout en nog omdat
mensen me in mijn nekval pakten en zeiden: Nu ga je dit DOEN, dat ik werk met al m’n opleidingen. Ik train en coach.
Ik dacht dat ik het nooit ging kunnen. Ik stel me nog steeds de vraag: wat kan ik nu? Maar mijn klanten stellen het wel,
dus zo slecht doe ik het niet. Ik geef geen klassieke coaching maar omdat ik psychotherapeute als een veel te groot
woord ervaar noem ik het zo. (De laatste boom vandaag). Mijn klanten zijn geen dupe. En zo spring ik net als Indiana
Jones elke dag weer uit de muil van de leeuw met het T.A. boekje in m’n hand, de afgrond in, op weg naar de Graal.

Inleiding
Over lichaamstaal schrijven zoals de redactie van
Strook me vraagt. Ik? Ik ben alles behalve een
doorgewinterde T.A. theoretica. Ik ben een praktijkmens. Mijn T.A. opleiding dateert nog van de
jaren ‘80. Raymond Hostie. Bob en Mary Goulding. Georges Thompson die naar België kwam
en die ik vertaalde. Salomon Nasielsky. Sonja en
Miel rond wie het allemaal draaide.

T.A. als baken in de mist
Veel T.A. examens heb ik sindsdien niet meer
afgelegd. Ik heb wel vele andere wateren doorzwommen. En telkens opnieuw merk ik hoe waar
het is wat Eric Berne zegt in die paar kostbare
video’s die ze hebben kunnen opnemen voor zijn
hart het begaf en die ik op Youtube vond. Namelijk dat T.A. zo wonderlijk blijft passen bij elke
nieuwe benadering die komt bovendrijven, want,
zoals Berne zegt: “...some day some one is going to
discover what human life is all about.”Van alle therapeutische benaderingen die ik in praktijktrainingen leerde kennen: van NLP naar Gestalt, via Jung
en Rudolf Steiner en Paracelcus, naar Ayurveda
en tenslotte via Tai Chi naar systemisch werken
en genezen van preverbaal trauma... telkens is het
de T.A. die als een baken in de mist overeind blijft
staan: een vuurtoren waar ik blindelings op kan
varen als ik niet meer weet welke koers te kiezen
met een klant.
De redactie van Strook reikt in haar briefing voor
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dit verhaal terecht aan dat T.A. en lichaamstaal
soms wat ver uit elkaar liggen. Is dat nu geen
interessante opmerking? Mijn eerste overweging
was: hebben we het wel over dezelfde T.A.? Mijn
tweede: we kijken niet in elkaars praktijkruimte,
tenzij de ene klant klant bij de ander wordt. Zijn
er mensen die dit vak beoefenen en dat kunnen
zonder de informatie die de lichaamstaal verschaft
mee te nemen in hun aanpak? Of toch minimaal?
Dat op zich zou al de moeite zijn eens nader te
onderzoeken, bijvoorbeeld door een brede oproep
te doen via strook om getuigenissen over het
gebruiken van lichaamstaal door mensen die met
T.A. werken.

Bomen genoeg
Wie googelt op Lichaamstaal krijgt tienduizenden
boeken. Hoe je jezelf ermee kunt leren kennen.
Hoe je kunt weten wat de ander echt aan het zeggen is. Hoe je met lichaamstaal kunt manipuleren
(dat is iets waar ik nog wel ‘s een boom over wil
opzetten want in mijn ervaring werkt dit nauwelijks, op één belangrijke uitzondering na, maar dat
is voor een ander verhaal). Hoe in verschillende
culturen het lichaam spreekt. Begin er maar aan.
Want voor mij is het de Kind Egostaat die zich
uitdrukt via het lichaam. Je kan ZIEN in welke
Egostaat iemand zit; onder elke Vervolger zit
natuurlijk een Rebel en onder elke Redder een
Onderworpen Kind. En het Slachtoffer? Dat zit
verkrampt te wezen in het Aangepaste Kind. Wanhopig trachtend niet gezien te worden en even
wanhopig verlangend wel gezien te worden. Het
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Script. De Kleine Professor komt voortdurend om
de hoek piepen en parkeert ondergronds in het
Aangepaste Kind of laat door, naar het Vrij Kind.
Dat is als we allebei in een letterlijk bevrijdende
lach schieten, ons ontspannen, ons weerwerk laten
varen, samen kunnen dollen, al is het maar één
minuut. En of lichaamstaal nu 80% of 95% van de
informatie is die in Transacties aan bod komt, daar
sta ik niet meer bij stil. Het IS er. Ik kan er niet
naast kijken. En vooral: er niet naast voelen. Maar
dat laatste is ook voor een ander verhaal.

Liva Willems, elke dag nog
De redactie vraagt gelukkig ook dat ik ‘s zou
vertellen hoe ik, Josephine, met lichaamstaal heb
leren werken, van wie ik wat heb opgestoken.
Hoe ik daar bewust mee heb leren omgaan.
Dat wordt dan een eindeloos verhaal, want ik doe
niets anders: me bewust zijn hoe ik met lichaamstaal en met het lichaam tout court nog beter kan
werken met klanten en beter omgaan met mezelf,
altijd met de T.A. als de basso continuo die alles bij
elkaar houdt en de structuur geeft.
Nog een laatste voorzorgsmaatregel voor u over
me heen valt met de boodschap dat dit niet nieuw
is. Ik heb geen idee wie Strook allemaal leest. Ik
heb dan ook niet de illusie dat ik velen onder u
wat nieuws vertel. Het is misschien voor een enkeling nieuw en voor enkele anderen een nuttige
reminder.
Maar goed, ik kan maar beginnen met degene
die me de weg naar T.A. wees. De zeker niet door
mij alleen nog altijd zeer betreurde Liva Willems,
die zich later, op zoek naar haar ware identiteit,
Godelieve Uleners is gaan noemen. Ik hoor haar
nog elke dag in m’n hoofd. Tijdens sessies en zondagse uitwerkingsdagen was het: schoenen uit en
op kussens en matrassen gaan zitten. En dan maar
kijken.
Het eerste wat vermoed ik iedereen in de groepen
van Liva zo’n 30 jaar geleden oppikte en wat ik
dus hier ook als eerste beschrijf heeft natuurlijk
met seks te maken. Het was als een man in de
groep zijn ...wat in Nederland de ‘grote’ en in
Vlaanderen de ‘dikke’ teen heet begon te kneden.
Liva zei dan vlakaf: “Dat is dus uw penis.” Dàt was
interessant.Vooral als die man op dat moment met
z’n moeder aan de slag was, b.v. in kussenwerk,
en de symbiose dus wel heel visueel werd geïllus-

treerd. (Ik hoor al stemmen opgaan bij de lezers:
Wanneer wordt er over symbiose een T.A. boek geschreven met praktijkvoorbeelden? Goeie vraag, blijft u ze
vooral stellen.)
Waar ze ook een meesteres in was, is rekening
houden met schoppen met de voet. Ik gebruik het
nog elke dag in m’n werk. Linkervoet (ying) is de
moeder, of een vrouwelijke autoriteit. Rechtervoet (yang) is de vader, of een mannelijke autoriteit. Het schoppen kan discreet wiebelen met
de teen zijn maar ik heb mannelijke klanten met
hun voet ver boven tafel zien uitkomen. Als ik dan
mompel: “Ja, ik weet dat je boos bent op ... (je moeder,
je vader)”, dan reageren nieuwe klanten vaak: “Ik
boos? Helemaal niet. Ik ben juist heel goed met (m’n
moeder, m’n vader...).” Als ik vervolgens doorvraag
of b.v. stoelenwerk doe, dan komt het er wel uit
natuurlijk. Het lichaam kan namelijk heel veel,
maar een ding kan het niet, het kan Niet Liegen.
De kop (de frontale neocortex) doet niets dan liegen, of toch: mooie verhaaltjes vertellen, Sprookjes. Recht praten wat krom is. Rationaliseren wat
verontrustend uit de diepte van het onderbewuste
opstijgt.

Waarheidsspreken of parrhêsseia
Want het lichaam zegt altijd de waarheid zoals het
kind in het sprookje van Andersen. Parrhêsseia,
vrijmoedig (vrij en moedig) waarheidsspreken
noemden de oude Grieken dat. Nu, dat vrijmoedige... is er natuurlijk juist niet in het begin. Eerst
iets over al dan niet manipuleren met je lichaamstaal. Zelfs al heb je door zeer veel oefenen (vooral
in NLP-trainingen) leren manipuleren met je
lichaam zoals ik, dan nog lukt dit maar ten dele.
Heel erg ten dele. Wat wel werkt in mijn ervaring
is aan jezelf werken, vooral preverbale troep blijven opruimen. Dan wordt je lichaamstaal vanzelf
wel vrij, moedig en genezend. Want als iemand in
een bepaalde Egostaat zit (bij voorkeur de Geïntegreerde Volwassene (G.V.), nog zo’n onderwerp
om eens uit te diepen: wat verstaat u als Strooklezer en wat verstaat de T.A. gemeenschap daaronder en waarom?), dan volgt de lichaamstaal vanzelf.
Aan de andere kant: als ik merk dat ik flip en ik
neem bewust de houding van de geïntegreerde
Volwassene aan dan lukt het me aardig om mezelf
te gaan reguleren, weer terug in de G.V. te komen
en daar ook te blijven. Het werkt dus twee kanten

STROOK P13 DECEMBER 2012

STROOK december2012 v8.indd 11

11

13-12-12 23:25

Dank u N.L.P.

rondrennen, dan zoekt de K.P. een uitweg.
En dan de tong! Of hij nu eens sluiks komt
piepen of, zoals bij een mannelijke klant bijna 15
cm lang als een dolk elke 5 seconden naar buiten
schiet, mijn reactie is: “Je bent dus boos.” Ik doe dit
redelijk consequent; ik hoor Bob Goulding nog
zeggen: “Confront every con”. Er zijn klanten die
daarvoor gaan lopen, maar goed. Nog een boom:
hoe ga je daar mee om?
Klanten die al wat langer komen hebben geleerd
meteen bij zichzelf te checken wat er zit. Dat
kan dan weggesmokkelde boosheid zijn die gaat
van: “Ik moet opeens denken aan wat m’n vader altijd
zei...”, tot: “Ik wil eigenlijk even naar de wc, kan dat?”
Ik heb ze dan eerst wel herhaaldelijk de toelating
moeten geven dat:
A ik dit zelf ook nog doe, al die onbewuste signalen geven,
B ik dit gebruik om mezelf bewust te worden dat
m’n Kleine Professor iets aan het verdringen is en
C dat ik dat dan gebruik om m’n Kind op
Schoot stevig vast te pakken en ermee te praten.
Als het Ouwe Kaas is (nog zo’n onvervangbare
Liva term voor Script) dan houd ik het des te
steviger vast en beloof het een ijsje. Als het een
hier-en-nu-behoefte is zoals naar de w.c. gaan of
wat water drinken dan zorgt idealiter de V dat die
vervuld wordt. Moraal van het verhaal: dat je al
die lichaamstaal niet kan onderdrukken, dat ze o.k.
is en, indien waargenomen en bewust gemaakt,
een blessing in disguise.
En dan zijn er nog de vingers en de neus. Bij ons
was destijds premier Leterme de kampioen van de
‘Fuck You’ vinger onder de neus. TV kijken met
het geluid uit als hij sprak: interessant. Het kan een
discreet knokkeltje onder het ene neusgat zijn of
een ferme, vranke heen en weer: het is toch bijna
altijd juist.

Er is natuurlijk ook het ogenspel, want daar reikt
NLP ons iets aan. Kijkt de klant omhoog, opzij,
omlaag, links of rechts, of vliegen de ogen alle
kanten uit? Ik realiseer me dat ook hier meer dan
een interpretatie mogelijk is en dat ik een vrij
eenvoudige versie gebruik. De hersenen zijn tenslotte nog redelijk onontgonnen gebied en het is
allemaal toegepaste, empirische wetenschap, toch?
Mijn vuistregel? Links is weer Yin, rechts Yang.
Boven is toekomst, opzij is heden, omlaag is verleden. Meestal klopt het. Als de ogen alle kanten uit

De laatste voor deze keer: aan de neus trekken.
“Pinocchio” roept de klant dan als ik het nog ‘s
overdreven nadoe. Want ook hier gaat het gamma
van discreet aan het puntje zitten tot werkelijk
met duim en wijsvinger herhaaldelijk en ferm aan
de neustip trekken. Liegen dus. “Maar het kriebelt,” (de klant). En dan leg ik uit, anders blijven
ze dat zeggen, hoe het autonoom zenuwstelsel
samenwerkt met het hormoonstelsel en hoe de
Kleine Professor zaken waarvoor het Kind bang is,
te laten zien en dan netjes in de Schaduw par-

uit en dit wordt in mijn praktijk elke dag bewezen. Maar dat is niet waar ik het vandaag over heb.
Rekening houdend met wat in het lichaam Yang
is en wat Ying en wetend dat men hier zeer ver
in gaan, werk ik zelf met de volgende vuistregel. Links is Yin. Rechts is Yang. Ter hoogte van
de atlaswervel kruisen de zenuwen dus is in het
hoofd rechts Yin (rechter hersenhelft) in links Yang
(idem). Maar omdat de oogzenuwen ook weer
kruisen is het rechter oog weer Yang en linker
weer Yin. Ik kom daar in 95% van de gevallen een
heel eind mee. Ik gebruik yin en yang ook om te
zien welk orgaan vanuit het Script bij ziekte werd
aangetast: de linkerborst, de rechternier, de linker
knie, de rechterheup, het linker oog enz. Dan weet
ik al zo ongeveer waar het kalf gebonden ligt en
kan ik gaan checken.
Krabben, dat was ook zo’n stokpaardje van Liva.
Ik zie dat je krabt je aan je linker arm. Je bent dus
boos op je moeder? Klopt dat? Ik? Boos? Nee
hoor. Ik ben alleen maar een beetje geïrriteerd.
Of: ik voel me wat ongemakkelijk bij wat er
gebeurt maar heeft niet iedereen dat? Dan geef ik
zo’n klant eerst het Gouden Viertal mee, van Liva
en ik denk Georges Thompson. Blij, Bang, Boos,
Bedroefd. (Glad, Bad, Mad, Sad). Aftellen met de
ene hand op de knokkels van de andere hand,
luidop. Drie keer. Dan is het zowel kinaesthetisch
als auditief als visueel binnen (dank u N.L.P.). En
drie keer is scheepsrecht voor het Kind. Die laatste
was er een van Raymond Hostie. En al die vanuit
de kop naar voren geschoven eufemismes dienen
dan benoemd. Ai, dat komt dicht bij die telkens
paradoxaal werkende Schaduw! Of het Script! (Ja,
weer een boom: de relatie tussen het Jungiaanse
schaduwconcept en het T.A. Script).
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keert. Iets in die geest. De samenwerking tussen
zenuwstelsel en hormoonstelsel is nog zo’n boom,
een sequoia! Weer in mijn ervaring gaat het liegen
dat zich via de Pinocchio reflex openbaart veel
minder vaak over feiten en veel vaker over emotioneel liegen, maar opnieuw: dit is empirisch.

Ik knijp hem nu
Dat waren ze. De Grote Vijf die ik althans van
Liva kreeg, waar ik elke dag nog mee werk en
zonder dewelke ik niet zou weten wat te doen.
De Dikke Teen. Schoppen. Krabben. De Tong. De
Handen en de Neus. Ik merk dat ik me een beetje
schrap zet voor uw reacties. Ik herinner me maar

Cirkels, het Opleidingsinstituut voor Transactionele
Analyse in Vlaanderen, biedt vanaf oktober 2012 de
‘plus plus klas’ aan met een prachtig programma
dat gericht is op nog professioneler werken met en
vanuit de TA en ook aandacht geeft aan de ‘nog
meer in de ik okay jij okay’ attitude.
Dit is een programma voor gevorderden, daarmee
bedoelen we voor iedereen die al een TA opleiding
heeft gevolgd en graag hierin samen met collega’s
een verdiepingsslag wil maken. Dus zowel voor
mensen die zich willen voorbereiden op het CTA
examen als voor iedereen die zich om welke reden
dan ook verder wil verdiepen in zichzelf en het
werken met de TA.
We werken in dit programma met gastdocenten
waaronder: Mil Rosseau, Moniek Thunissen, Nelly
Micholt, Sari van Poelje en Marc Widowson.
Het hele programma zal bestaan uit 6 modules
waarvoor je je ook afzonderlijk kan inschrijven.

al te goed wat er zoal terugkwam op een prachtstuk in Strook over Kwantum T.A. van een goeie
vriendin: Anne Wuyts, ik denk eervorig jaar. Het
zit voor veel tussen de schrijfangst die ik voor dit
stukje ervoer en voor het veelvoudig opnieuw
beginnen schrijven. Ik hoop nu maar dat u leest
wat ik schrijf en niet met een scriptbrilletje wat
u denkt dat ik schrijf. En dat al m’n voorzorgsmaatregelen werken. Want ik voel dat ik hem toch
een beetje knijp. Ik ga hierbij met u, onbekende
lezer van Strook, een transactie aan. Ik hoop dan
ook dat ik, door u hierboven wat van m’n ervaringen aan te reiken en zoveel mogelijk waarheid
te spreken: de mijne toch, en u door dit te lezen,
allebei in alle onvolmaaktheid OK kunnen blijven.

Voor meer informatie: www.cirkels.be
Linda Hoeben: 0032 474/92 08 77
Margit Sleeuwenhoek: 0031 653/13 30 23
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Vooraankondiging: Een nieuw TA-boek over grenzen
Moniek Thunissen en Anne de Graaf

Anne de Graaf, TSTA-O, is internationaal erkend opleider en supervisor in de Transactionele Analyse (TSTA) op het gebied van organisaties. Hij is (mede)eigenaar van en docent/supervisor aan de TA academie. Hij is (mede) auteur van
het succesvolle TA boek over leiderschap “Einstein en de kunst van het zeilen”. De afgelopen jaren leverde hij bijdragen
aan diverse TA opleidingen in Nederland, Engeland en Oost Europa. De kracht van TA zit voor hem in het sterk emancipatorische karakter van het denken achter TA: TA zet mensen in hun kracht!

TA today?
Voor al diegenen die geïnteresseerd zijn in
Transactionele Analyse is er al meer dan 15 jaar
Transactionele Analyse - Het Handboek. Dit boek,
geschreven door TA therapeuten Ian Stewart en
Vann Joines en in 1987 uitgeven met als titel
TA Today, werd in 1996 vertaald door Maarten
Stoffel, Karin van der Zee en Jan Boshuizen. Het
is een gedegen boek dat een mooi overzicht geeft
van de TA-theorie tot dan toe met veel praktische
voorbeelden. Maar... het is ook al 25 jaar oud!
En in de afgelopen 25 jaar zijn er veel nieuwe
ontwikkelingen in de TA geweest. Een grote
uitbreiding van de toepassingen van de TA in het
organisatie werkveld, de ontwikkeling van de
relationele TA voor de werkvelden psychotherapie
en counseling en allerlei nieuwe ideeën op het
gebied van educatie en leren.
Ook op het gebied van theorievorming staat
TA geen dag stil. Wie de Transactional Analysis
Journal (TAJ) leest wordt een paar maal per jaar
geïnformeerd en geïnspireerd door het denkwerk
van TA professionals van overal op de wereld.
Daarnaast heeft de TA ook in Nederland een
grote vlucht genomen in de afgelopen decennia.
In steeds meer werkvelden is TA niet meer weg
te denken en wordt TA geaccepteerd als een zeer
effectieve en bruikbare benadering. Het grote
aantal studenten TA in Nederland is daar een
afspiegeling van.

Een ambitieus plan, dat heel wat voeten in de
aarde had! We begonnen met een groep van vijf
opleiders. Geleidelijk aan werd duidelijk dat het
boek aan kwaliteit zou winnen als de basistheorie
consistent gepresenteerd werd. Daarom kozen we
voor een tweehoofdige redactie voor het 1e deel:
de basistheorie in 11 hoofdstukken. We wilden
vanaf het begin niet alleen de binnenwereld van
de TA beschrijven maar juist ook zoeken naar
relaties met andere modaliteiten. Ook wilden
we vanaf het begin een TA boek schrijven dat
gelezen kan worden door professionals uit alle vier
TA velden. Juist ook omdat we TA zien als een
model dat wortels heeft in andere modaliteiten
en verbonden is met allerlei andere theorieën,
besteden we in elk hoofdstuk van deel 1
expliciet aandacht aan de verbinding met andere
stromingen. We hopen hiermee de deur open te
zetten naar een brede professionele wereld!
Voor deel 2, de uitwerking voor de verschillende
werkvelden, hebben we een aantal TA
professionals gevraagd om bepaalde onderwerpen
voor hun werkveld uit te werken. Zo ontstaan
prachtige ‘portretten’ van dagelijkse werkelijkheid
waarin TA professionals actief zijn. Aan deel 3, met
een overzicht van de oefeningen die bruikbaar
zijn in TA opleiding, training en coaching, hebben
vele TA opleiders meegewerkt. We zijn er trots
op dat het boek uitgegeven gaat worden bij
Uitgeverij Tijdstroom in Utrecht, in een serie
van psychologische en medische handboeken en
leerboeken.

TA up-to-date!
Waarom over de grenzen heen?
Nu bijna drie jaar geleden namen een aantal
TA opleiders in ons land bijna het initiatief
om een nieuw Leerboek TA te gaan schrijven.
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Het is natuurlijk lastig om vast te stellen of en hoe
TA van invloed is geweest op theorie en praktijk
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van andere sociaalpsychologische stromingen.
Her en der is het evident dat TA theorie grote
invloed had, al nemen auteurs niet altijd de
moeite TA de eer te geven. Twee voorbeelden
zijn: Het succesvolle boek van Oliver James over
script met als titel They f*** you up! Nergens
neemt James de moeite te refereren aan het werk
van Berne en Steiner. Ook de grondlegger van
de Schematherapie, Jeffrey Young, is schatplichtig
aan de TA. Hij gebruikt termen als Child Modes,
Vulnerable Child en Parent Modes en termen als
Critical Parent zonder enige verwijzing naar de ego
states van de TA.
Zeker is dat er niet slechts binnen de TA hard
is gewerkt aan het beter begrijpen van wat
er allemaal speelt in en tussen mensen. Ook
die andere stromingen hebben het denken
en handelen van TA professionals op talloze
manieren, bewust en onbewust, beïnvloed.
Daarnaast lijken sommige zaken gewoon ‘in
de lucht te hangen’ en kom je ideeën daarover
dan vervolgens tegen in talloze stromingen. Een
voorbeeld daarvan is de Relationele TA. Werken
in en met de relatie tussen professional en cliënt
is geen uitvinding van de TA. De TA heeft er wel
een betekenisvolle bijdrage aan geleverd. Ook
de aandacht voor de systemische kant van een
diagnose of analyse is niet in de TA ontstaan. In
het Leerboek wordt die kijk wel nadrukkelijk
meegenomen. De ‘Contextuele diagnose’ als
waardevolle toevoeging op de vier diagnoses
van ego-toestanden die Berne voorstelde. In
het Leerboek onderzoeken en beschrijven wij
TA in relatie tot wat gepubliceerd is in andere
stromingen. Het zou immers te vreemd voor
woorden zijn om het TA denken over script en
scriptovertuigingen niet te leggen naast hetgeen
bijvoorbeeld binnen de NLP is geschreven over
‘belemmerende overtuigingen’?

en verband met andere stromingen. In deel 2
komen de verschillende werkvelden aan bod.
Het werkveld psychotherapie met hoofdstukken
over diagnostiek en psychopathologie, (tegen)
overdracht, werken met het lichaam en
herbeslissingstherapie. Het werkveld counseling
met topics als werken met relaties, met ouderen
die met pensioen gaan, met gezinnen en
met trauma’s. Het werkveld organisaties met
hoofdstukken over strooks, scripts en culturen
in organisaties, over leiderschap en consultatie.
En het educatie-werkveld met als onderwerpen
mentorschap, leren zonder schaamte, de rode en
groene school en leren in TA opleidingen. In
deel 3 presenteren TA opleiders hun favoriete
oefeningen rond de verschillende TA concepten.
Het Leerboek TA zal in het voorjaar 2013
verschijnen. We overleggen met de NVTA
hoe we van deze verschijning een feest
kunnen maken. Hierover volgt nog nader
bericht.

Inhoud
Het boek gaat, zoals gezegd, uit drie delen
bestaan. Deel 1 bevat alle kernconcepten van
de TA: ego-toestanden, strooks en structuur,
transacties, Spelen, (mini)script, miskenningen,
contracten, groepsdynamica, ethiek, supervisie
en leidinggeven. Elk hoofdstuk kent eenzelfde
opbouw in vieren: basale theorie (globaal de
stof van de TA 101), verdiepende theorie, extra
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TA Research: meer dan je denkt!
Moniek Thunissen
Verslag van de TA Research Conferentie in Luton (UK) op 12 en 13 November 2012.

In de huidige wereld is het aannemelijk maken
dát en liefst ook hóe een methode werkzaam is,
essentieel. Research is een must!
Beoefenaars van de TA, ontwikkeld in de jaren 60
van de vorige eeuw, hebben zich lang afgezet tegen deze stelling. Eric Bene was een rebel die zich
afkeerde van de gevestigde psychoanalytische en
psychiatrische wereld. Hij gaf opleiding aan nietartsen en niet-psychologen zoals Fanita English,
Jacqui Schiff en vele anderen. Toen in de jaren
70 de TA geaccrediteerd kon worden in de USA
werd dat door de toenmalige ITAA hooghartig
van de hand gewezen. Dat had de TA niet nodig!
Dat dit een foute beslissing is geweest, werd in de
jaren daarna duidelijk. Na de enorme populariteit
van de TA in de 70-er en 80-er jaren van vorige
eeuw, trad er een neergang op waar men in de
USA nog steeds niet van hersteld is. In de USA
wordt op dit moment nauwelijks TA-opleiding
gegeven en zijn er weliswaar een aantal instituten
die goed draaien (zoals dat van Vann Joines en
Richard Erskine) maar deze zijn vooral gebaseerd
op de naam en inzet van deze personen.
Gelukkig is de situatie in Europa en ook in Azië
anders. Daar bloeien de trainingsinstituten en in
een aantal landen is de TA ook erkend als methode van psychotherapie en counselling. Ook hier
merkt men echter dat de enige manier om de TA
hoger op te stuwen in de vaart der volkeren het
aantonen van de werkzaamheid van de methode
is, via research. Er bestaan immers nog veel vragen
over uitgangspunten van de TA, zoals bijvoorbeeld
scherp verwoord in een recent boek over psychotherapiemethoden (Prochaska & Norcross, 2010):
Bestaan de egotoestanden Ouder-VolwasseneKind eigenlijk wel? Wat is de wetenschappelijke
validiteit van deze en andere concepten?
De TA pretendeert een werkzame therapiemethode te zijn voor allerlei symptomen, syndro-

16

men en soorten cliënten. Alsof het een ‘universele
behandeling’ is. Dat is een gevaarlijk uitgangspunt.
Beter is het om eens te beginnen om de werkzaamheid van de TA aan te tonen voor specifieke
groepen.
Verschillende professionals binnen de TA hebben
de afgelopen 10 jaar de handschoen opgepakt en
op allerlei plaatsen research naar de werkzaamheid
en naar de conceptuele validiteit van de TA opgestart. Na een eerste conferentie in Frankfurt in
2009 was er in november 2012 een 2e conferentie
in Luton (UK) onder de onvermoeibare leiding
van Julie Hay. Uit verschillende Europese landen:
Italië, Zweden, UK en Nederland presenteerde
onderzoekers hun resultaten. Duidelijk werd dat
research boeiend en uitdagend is, en ook een minutieus karwei dat veel inzet vergt om de data om
te zetten in een leesbaar wetenschappelijk artikel.
Enkele van de highlights uit de presentaties tijdens
de conferentie:

Italiaans onderzoek op het gebied van de TA
Het meest onder de indruk was ik van de Italiaanse bijdragen die bestond uit 5 presentaties.
Omdat de Italianen tot nu toe vooral in het
Italiaans hadden gepubliceerd (tot mijn verbijstering spraken zelfs enkele aanwezige hoogleraren
aan een Italiaanse universiteit nauwelijks of geen
Engels!), was hun research vooral binnen Italië
bekend. Recent staan er ook twee artikelen in
het TAJ (Scilligo, 2011; de Luca & Tosi, 2011). De
in 2010 overleden hoogleraar Pio Scilligo heeft
jarenlang TA research vormgegeven aan de universiteit van Rome, bijvoorbeeld naar egotoestanden en drivers. Hij noemde zijn benadering de
Sociaal-Cognitieve TA (SCTA) en zocht daarmee
aansluiting met andere stromingen zoals de interpersoonlijke theorie van Lorna Smith Benjamin.
Op basis van de dimensies macht (macht geven aan
of afnemen van de ander) en verbinding (vriende-
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lijk of vijandig) komt hij tot vier dimensies: vrij,
beschermend, rebels en kritisch. Deze past hij toe
op de drie egotoestanden. Bij een geïntegreerd
persoon zijn vooral de vrije en beschermende
dimensie goed ontwikkeld. Na psychotherapie zie
je ook deze dimensies toenemen en de rebelse en
kritische dimensie afnemen.
Onderzoek naar drivers toont aan dat de meeste
mensen het beste functioneren met een gemiddeld niveau aan drivers. Teveel of te weinig is niet
gezond. Hoewel: mannen mogen wel een beetje
meer dan gemiddeld ‘wees sterk’ hebben, en
vrouwen juist een beetje minder dan gemiddeld.
Een lage ‘schiet op’ is ook gezond, zowel bij mannen als vrouwen, terwijl een hoge ‘wees perfect’
bij mannen ook nog op een goede zelf-integratie
duidt.
We zullen hier zeker nog meer van horen!

van de therapie met vragen als: hoe kijk je terug?
Wat heeft het meeste geholpen? En wat minder of
helemaal niet?
Hij heeft deze methodes beschreven in verschillende artikelen in IJTAR, het research-journal van
de TA (zie verderop). Een van zijn belangrijkste
conclusies is hoe essentieel de invloed is van een
actieve therapeut (zoals gebruikelijk binnen de
TA!), van TA-technieken zoals de twee-stoelen
dialoog, en van TA-concepten zoals egotoestanden
en transacties, dramadriehoek en script.
Een ander zinnig onderzoek is: voor welke cliënten is TA het meest geschikt als behandeling. Als
je vindt dat de TA voor iedereen geschikt is, haal
je jezelf onderuit als serieuze behandeling! Mark
Widdowson zelf heeft de werkzaamheid van TA
bij depressieve patiënten onderzocht.

TA voor persoonlijkheidsstoornissen
Case study en depressie-research
in Engeland
Mark Widdowson, een zeer gedreven en enthousiaste TSTA in Engeland, vertelde uitgebreid over
de verschillende research die hij doet, onder het
motto: het is fantastisch om research te doen! En:
in 2020 kan de TA een empirisch ondersteunde
therapie zijn! Hij zet zich vooral in voor laagdrempelige research waarmee je met eenvoudige
middelen en niet al te veel extra inzet onderzoek
kan doen naar de effectiviteit van je eigen behandelingen. Bijvoorbeeld: als je in een privépraktijk mensen coacht, begeleidt of in therapie
hebt: neem bij iedereen 2 vragenlijsten af aan het
begin, halverwege en aan het einde, en je hebt
al een dataset. Kies een of twee cliënten uit en
ga hen uitgebreider onderzoeken: maak aan het
begin een verslag van het verhaal van de cliënt
en de context, neem elke sessie een kort lijstje
af bij de cliënt over het proces van de therapie
en de therapeutische relatie, maak aan het einde
een verslag en vraag de cliënt om dit verslag te
becommentariëren. Leg vervolgens het verslag
voor aan je intervisiegroep en vraag hen actief
te zoeken naar ‘alternatieve verklaringen’ en het
verslag op een sceptische manier te bekijken: stel
dat de cliënt NIET beter was geworden door
de therapie, waardoor zou de verbetering dan
verklaard kunnen worden? Laat de cliënt interviewen door een onafhankelijk iemand aan het einde

Onderzoek naar de effectiviteit van TA bij mensen
met persoonlijkheidsstoornissen is gedaan in
Nederland. In mijn promotie-onderzoek bleken
128 patiënten met persoonlijkheidsstoornissen
na een 3 maanden klinische behandeling met TA
significant te verbeteren. Deze verbetering bleef
bij follow-up 2 jaar later behouden. Nabehandeling bij het eigen team in de 9 maanden na de
klinische behandeling had een beter resultaat op
werkhervatting dan een specifieke training gericht
op re-integratie (Thunnissen et al., 2001, 2008).
In een multicentre-studie bij 900 patiënten in
6 verschillende klinieken bleek de kortdurende
klinische behandeling (korter dan 6 maanden) het
meest effectief bij een bepaalde groep van patienten met persoonlijkheidsstoornissen, namelijk
de vermijdende, afhankelijke en dwangmatige
mensen. De TA-afdeling van de Viersprong was
een van de programma’s die onder de behandelingen korter dan 6 maanden vielen -en bleek dus,
in vergelijking met klinische behandelingen van
langere duur, met deeltijd- en ambulante programma’s, het meest effectief (Bartak et al., 2009).

Redecisiontherapie in Zweden
Roland Johnson uit Zweden promoveerde vorig
jaar op aan intensieve studie naar een TA therapiegroep van 10 mensen die via het Redecision model behandeld werden. De groep kwam gedurende
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1 jaar bij elkaar (in 1984! Maar omdat de data zo
minutieus verzameld waren: een groot deel van de
sessies stond volledig op video, deelnemers hadden
regelmatig vragenlijsten ingevuld, en er was een
follow-up onderzoek gedaan naar hoe het met de
deelnemers ging).
Enkele conclusies
De deelnemers hadden een scriptvragenlijst
ingevuld, en 3 assessors hadden op basis van deze
vragenlijsten de centrale conflicten bij de deelnemers trachten te achterhalen. Er was echter maar
matige overeenstemming tussen de assessors.
De belangrijkste werkzame bestanddelen van
de groep waren: het werken met een behandelcontract, het contact op gevoelsmatig niveau, het
praten tegen Ouder-projecties (bv via een stoeldialoog) in de groepstherapie, het gebruik van de
TA-termen, wederzijdse onderhandeling en overeenstemming over het contract, en het werken
met discrepanties in lichaamstaal.
Hoewel de groepszittingen al meer dan 25 jaar
geleden plaatsvonden en Roland dus geen gebruik
maakte van ‘recente TA-therapie’ heeft hij een
heel rijke dataset verzameld die de validiteit van
een aantal TA-concepten ondersteund en de
werkzaamheid van de Redecisiontherapie in deze
groep cliënten aantoont.

Wat leren trainees in hun TA-opleiding?

Geïnteresseerden kunnen hier hun hart ophalen aan boeiende en ook leesbare artikelen over
research en TA.
Waarschijnlijk zal eind 2013, begin 2014, een
derde TA research conferentie gehouden worden
in Sardinië, Italië.
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De Oostenrijkse Rosa Nowak interviewde
trainees: wat hebben jullie gehad aan je TAopleiding? Opmerkelijk was dat vrijwel iedereen
het uitgangspunt ik ben OK/jij bent OK noemde
als wezenlijk in de TA-opleiding. Ook het feit dat
de professionele en persoonlijke groei moeiteloos
hand in hand gaat, werd door de trainees als heel
belangrijk genoemd.Veel trainees hadden, vaak
tientallen jaren eerder, op de universiteit kennis
gemaakt met de TA. Blijkbaar was daar een zaadje
geplant dat jaren later kon leiden tot het volgen
van een TA-opleiding!

IJTAR: Het International Journal of
Transactional Analysis Research
Veel van bovenstaande auteurs hebben ook
gepubliceerd in IJTAR, het online tijdschrift
(www.ijtar.org) onder redactie van Julie Hay.
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Spreken is zilver, zwijgen is Indisch
TA biedt kans om het Indisch script te doorbreken
Karen Bruyn

Karen Bruyn is orthopedagoog en derde jaar student Psychotherapie aan de TA academie. Zij heeft de verkorte coach
opleiding gedaan en werkt als zelfstandig coach en counselor, voornamelijk in de non-proﬁt sector.
Verder is zij docent ambulante hulpverlening en gezinsbehandeling aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.
Zij is Indisch, geboren in Jakarta in 1957 en in datzelfde jaar naar Nederland gerepatrieerd.

Inleiding
Deze zomer las ik in de krant dat op initiatief van
een aantal hoogleraren, komende jaren onderzoek
gedaan gaat worden naar de geschiedenis van
voormalig Nederlands-Indië.
Drie gerenommeerde onderzoeksinstituten vragen
de regering een nieuwe studie te laten uitvoeren
naar het militaire optreden van Nederland in voormalig Nederlands-Indië in de jaren 1945-1949.
Ze noemen het van essentieel belang om naast
Nederlandse ook Indonesische archieven en historici te raadplegen.
De oorlog in Nederlands-Indië blijft terugkomen
en het eind is niet in zicht (…) Nieuw onderzoek
is nodig om te kunnen begrijpen wat voor soort
oorlog daar is gevoerd, waarom en hoe deze oorlog mensen van beide zijden ertoe bracht wreedheden te begaan. Ook ‘harde’ feiten zijn nodig en
het antwoord op de vraag wie verantwoordelijk
was. “We hopen het voor eens en altijd goed aan te pakken”, zegt Gert van Oostindie van het KITLV (de
Volkskrant, 19 juni 2012)
Bij mij roept zo’n bericht gemengde reacties op.
Waarom nu pas? Fijn dat er aandacht voor komt.
Hoe kan het dat die geschiedenis zo onderbelicht
is geweest al die jaren, en waarom maar één aspect
uitgekozen van de geschiedenis die Nederland en
Indonesië zo met elkaar verbindt? Wat een miskenning en wat doet dat pijn.
In dit artikel beschrijf ik een stuk van mijn familiegeschiedenis, die zich gedeeltelijk heeft afgespeeld tegen het decor van die gewelddadige oor-

log in het toenmalige Nederlands-Indië. Ik denk
dat er in die geschiedenis aanwijzingen zijn voor
zoiets als een cultureel etnisch script en dat dat
in de theorievorming rondom script voor zover
ik heb kunnen beoordelen te weinig aan de orde
komt. Ook denk ik dat TA therapeuten zich meer
zouden moeten richten op de gevolgen en behandeling van (oorlogs)trauma’s.
In Ik ben er kapot van (Mittendorff en Muller,
2012) staat dat traumatische gebeurtenissen je zo
sterk beïnvloeden omdat ze belangrijke levensverwachtingen doorkruisen en je vaak het vertrouwen in andere mensen en de toekomst doen
verliezen. Soms denk ik eraan hoe anders het leven van mijn ouders wellicht zou zijn gelopen als
zij in aanraking zouden zijn gekomen met de TA
therapeuten die ik inmiddels heb leren kennen, in
plaats van met de maatschappelijk werksters die
beoordeelden of mijn ouders wel klaar waren om
deel te nemen aan het Nederlands maatschappelijk
leven. De Voedende Ouder, authenticiteit en autonomie, Ik ben ok-jij bent ok, de drie P’s. Wat een
steun en verrijking hadden die begrippen kunnen
betekenen in hun leven.
Maar dit artikel is ook een oproep: Er zijn nog
zoveel Indische mensen, tweede generatie zoals
ik, en derde generatie zoals mijn kinderen, die
stilzwijgend hun levensverhaal met zich dragen en
die de impact ervaren van hun familiegeschiedenis. Ikzelf heb ervaren welke betekenis de kennismaking met TA heeft gehad in het herschrijven
van dat zware script.Volgens mij moeten TA therapeuten zich verdiepen in de geschiedenis van
Nederlands- Indië en actief een hulpaanbod voor
Indische mensen en hun nazaten bieden.
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Mijn familieverhaal
Indisch zijn
Via de verhalen die ik bijeengesprokkeld heb in
de loop van mijn leven ben ik iets te weten gekomen over mijn Europese oorsprong, die steeds
hand in hand ging met mijn inlandse roots: de
generatie van mijn opa en oma waren immers al
halfbloeden. Mijn oma van vaderszijde had Frans
bloed en heette Johanna Cithier. Mijn opa van
vaderszijde was van Hollandse komaf en heette
Jan Willem Bruyn. Zo wist ik ook dat mijn oma
van moederszijde Duits bloed in de aderen had
stromen, zij heette Hendrika Lehkamp. Lange tijd
heb ik gemeend dat mijn opa van moederszijde
van Friese komaf was, totdat ik me realiseerde dat
hij een zogenaamd Pa van der Steur kindje was,
en zijn afkomst dus onbekend was. Want hoewel
de bewindhebbers een goede oplossing meenden
te hebben gevonden voor het probleem van de
zogenaamde halfbloeden, was de praktijk van alledag wat weerbarstiger en waren er honderden
Indische kinderen die nergens bij hoorden en
rondzwierven. Ook mijn opa was een zwerfkind
en is opgegroeid in de particuliere wezeninstelling
van Pa van der Steur, waar hem de naam Douwe
Koster is gegeven.
De verhalen van mijn moeder over haar jeugd
zijn doorspekt met een enorm klassenbewustzijn.
Inlandse mensen komen in haar leven vooral voor
als baboes, kokkies, djongo’s (huisjongen) en dus
als personeel. Dat personeel nam je werk uit handen; zo vertelde mijn moeder hoe ze als lagere
school kind op haar rug op bed ging liggen en dat
de baboe dan haar schoenen uit of aan deed. Ook
kon je je vermaken met het personeel, zoals bleek
uit de anekdote dat zij het enig vond om het Chinese kindermeisje in een soort trancetoestand rare
gezichten te laten trekken en dan uit te lachen.
Maar vooral ervoer zij inlanders als minderwaardig.
Het zal niet voor niets zijn dat ik van de donkere
kant van mijn komaf veel minder weet.
Oorlog - Bersiaptijd
Bij het uitbreken van de oorlog was mijn vader
marinier en hij voer met een oorlogsschip naar
Australië om vandaaruit de Japanners aan te vallen.
Het schip werd beschoten en mijn vader wilde
vanaf het dek een kanon bedienen. In die actie
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kreeg hij een granaatscherf in zijn been en hij is
vanwege die verwonding weer naar Indonesië
terug vervoerd. Aangekomen in Indonesië is hij
krijgsgevangen gemaakt en naar een jappenkamp
afgevoerd, om aan de beruchte Birma spoorlijn te
werken. Hij is van 43 tot 45 geïnterneerd geweest.
Bij thuiskomst vernam hij dat zijn stiefvader en
oudste broer gesneuveld waren. Later bleek ook
zijn biologische vader in de oorlog te zijn omgekomen.
Voor mijn moeder had de oorlog een relatief rustig verloop. Ze heeft de oorlogstijd voornamelijk
doorgebracht op de rietsuikerplantage, ‘De Onderneming’ zoals zij die noemde.
Ze konden niet veel kanten op, gingen niet meer
naar school en kregen thuis les. Ze hadden het
uiteraard lang zo luxe niet meer als ze gewend
waren, maar echt honger hebben ze ook niet geleden.
Na het eind van de oorlog zijn ze door Indonesische vrijheidsstrijders op hun eigen onderneming
met de vrouwen en kinderen van vijf gezinnen
opgesloten in twee huizen. De mannen en oudere
jongens werden gescheiden van de vrouwen. Op
10 oktober 1945 werden negen mannen en jongens afgevoerd en vermoord, onder wie de vader
en broer van mijn moeder. Na een periode van
een aantal weken zijn de vrouwen en kinderen in
een kamp geplaatst waar ze uiteindelijk een jaar
verbleven, tot ze nog voor vier maanden in een
ander kamp hebben gezeten, van waaruit ze bevrijd zijn.
Tijdens de Bersiap-periode (1945-1947) werden
in het voormalig Nederlands-Indië ongeveer
50.000 Nederlandse burgers geïnterneerd door
Indonesische vrijheidsstrijders (www.bersiap).
Op 27 december 1949 legde Nederland zich neer
bij de onafhankelijkheid van Indonesië en definitief waren Europeanen, met name Nederlanders,
niet meer welkom in Indonesië. 1949 was ook het
jaar dat mijn ouders trouwden.Voor mijn ouders
betekende de onafhankelijkheid van Indonesië
ook een leven in angst, bedreigd worden met een
mes door groepjes inlanders terwijl ze in hun auto
reden, zich opsluiten in huis. Ze hebben overwogen te emigreren en hebben uiteindelijk gekozen
voor een verlof van een half jaar in Nederland.
Dat was in 1957. Toen zij op 3 december op de
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boot stapten naar Nederland voor hun geplande
vakantie, vernamen ze daar dat hun terugkeer naar
Indonesië voorgoed onmogelijk was geworden.
Mijn vader en moeder waren respectievelijk 37 en
30 jaar oud en inmiddels ouders van een meisje
van 8, een meisje van bijna drie en een baby-tje
van een aantal weken. Dat baby-tje was ik.
Aankomen in Holland
Van mijn ouders heb ik begrepen dat ze eerste
Kerstdag aankwamen in Holland en dat mijn vader de deuren langs is gegaan om melk te vragen
voor mij, de winkels waren immers allemaal dicht.
Eenmaal in het pension geïnstalleerd leerden ze
hoe je een huishouding moest voeren: maandag
wasdag, woensdag gehaktdag omdat de slager dan
alle restjes vlees verwerkte en aardappels schillen
naar jezelf toe. Mijn moeder zou daar later over
zeggen: Hollanders zijn inhalig, ze schillen naar
zich toe, wij zijn vrijgevig en schillen van ons af.
In eerste instantie heeft ze er alles aan gedaan
om alle goedbedoelde aanwijzingen op te volgen, hoewel ze tot in haar ziel geraakt moet zijn
geweest door sommige van die aanwijzingen.
Bijvoorbeeld dat ze maar een dikke jas voor mijn
vader moest kopen, voor ‘als hij op straat werkte’.
Mijn vader was technisch opgeleid en zou al snel
een goede baan (een geweldige job, zoals dat onder Indische mensen heet) krijgen bij de NAM,
waarna mijn ouders in staat waren een eigen flat
te huren en van top tot teen te meubileren.
Net echt
Mijn moeder heeft erg haar best gedaan de beste
huisvrouw aller tijden te worden, volgens de Nederlandse maatstaven. Ze had er echter bepaald
geen talent voor en zal zich ook eenzaam gevoeld
hebben. Toen ik 8 jaar was heeft ze het opgegeven
en is buitenshuis gaan werken.
In mijn beleving hebben mijn ouders hun bestaan
in Nederland verdiend door keihard te werken.
De Indische gemeenschap als geheel heeft de
naam een heel goed geassimileerde groep te zijn
die geruisloos in de Nederlandse samenleving is
opgegaan. Ik herinner mij dat wij na een zevental
verhuizingen in het witte Haarlem kwamen wonen en dat in de supermarkt twee huizen van ons
vandaan een Indisch meisje werkte. De moeder
van een vriendinnetje vroeg mij of zij mijn zusje
was. Ik weet nog dat ik me nogal beledigd voelde,

want op winkelpersoneel keek je neer. Op een
gegeven moment bleek dat zij op staande voet
werd ontslagen omdat ze een greep in de kas had
gedaan. Ik herinner me dat ik een soort lichamelijke pijn ervoer, zo erg vond ik het dat zij dat
had gedaan, omdat ze daarmee naar mijn idee de
goede naam van alle Indische mensen in gevaar
bracht. Ik kan echt niet ouder geweest zijn dan 12,
want ik zat nog op de lagere school!
Met name mijn moeder leek twee levens te leven:
één binnenshuis waarin ze zichzelf was, meestal
vrij ongelukkig en slecht voor zichzelf zorgend,
en één buitenshuis waarin ze voortdurend op haar
tenen liep om net te doen alsof.

Familieverhaal en concepten gekoppeld
Scriptsysteem in retrospectief
Als ik mijn moeder op dit moment als cliënt in
mijn praktijk zou leren kennen zou ik tot een
aantal hypotheses komen.
Ze lijkt er van overtuigd dat ze alleen ok is als ze
anderen een genoegen doet (Doe een Genoegen
driver). Zo investeert ze heel veel in contacten
door een luisterend oor te bieden en mensen hun
vertrouwen niet te beschamen. Als ze zichzelf wil
zijn, ontwijkt ze andere mensen : jezelf zijn in
contact is moeilijk voor haar.
Ze doet er veel aan om mensen een aangepaste
kant te laten zien waarbij ze erg haar best doet
om in de smaak te vallen. Ze gaat zeer flexibel om
met alle veranderingen die zich aandienen in haar
leven, maar routine klussen en rust en regelmaat
gaan haar slecht af (Doe je best).
Het lukt haar goed om al die veranderingen te
doorstaan, omdat ze niet zo stil staat bij wat het
haar werkelijk doet (Wees Sterk). Ze heeft als
injunctie wellicht Wees niet jezelf, Heb geen behoeften.
Groei niet op en Wees niet gezond zou ook nog
wel een rol kunnen spelen.
Ik denk dat het me op zou vallen dat mijn cliënt
vaak boos is en het moeilijk vindt daar woorden
aan te geven. Het is een gevoel dat vaak als eerste naar voren komt en zelfs het bevragen op de
boosheid maakt haar boos (racket boosheid). Uiteindelijk zou kunnen blijken dat er veelal sprake
is van verdriet om het niet gezien worden, maar
wellicht ook verdriet waarvan ze denkt dat het
ondraaglijk is.
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Ze heeft veel somatische klachten die onverklaarbaar zijn of die verdwijnen op het moment dat er
aandacht aan besteed wordt.
Haar geuite fantasieën gaan over een leven als Vrij
Kind, doen waar je zin in hebt en bijvoorbeeld
net zoveel snoepen als je zelf wilt, niets te hoeven.
Ze plakt nogal wat zegels en gaat daar soms zover
in dat ze breekt met andere mensen. Deze mensen
zijn zich vaak van geen kwaad bewust omdat hen
nooit is verteld wat ze hebben misdaan, wel kunnen ze een boosheid of verkilling gevoeld hebben.
Ze krijgen niet de kans om het uit te praten.
Haar basispositie is ‘ik ben niet ok, jij bent ok’.
Ze lijkt mensen op een voetstuk te zetten en erg
veel waarde te hechten aan wat de mensen van
haar vinden. Ze kent echter ook een hele andere
kant en dat is ‘Ik ben OK, jij bent niet OK’. Dan
lijkt het of ze een in-group heeft en een outgroup. Haar eigen vlees en bloed kan geen kwaad
doen, maar de buitenwereld, met name de Hollander, is gierig, dom en er meestal op uit om haar
te kleineren. Tegelijk is het ook heel belangrijk
om als leden van de in-group daadwerkelijk geen
kwaad te doen in die boze buitenwereld, met andere woorden mag je daar niet jezelf zijn en moet
je zorgen dat er niets op je aan te merken is.
De boosheid en de: ‘ik ben ok, jij bent niet ok’
lijken een overdekking van een diep gevoelde
wanhoop, ‘ik ben niet ok, jij bent niet ok.’
In de dramadriehoek zie ik haar graag vertoeven
in de Reddersrol als de lieve Lita van haar omgeving, tegelijkertijd als Aanklager om de boosheid
die ze vaak uit, maar als favoriete positie zou ik
die van Slachtoffer aanmerken: heel veel ziek en
daardoor niet in staat om...
Haar strookbank vult zich, zo lijkt me met veel
heftige positieve en negatieve strooks.

uit te stralen die niet helemaal congruent is met
zijn binnenwereld en die geen verklaring biedt
voor de tranen van ontroering die soms ineens
opwellen, maar hij lijkt ook echt stressbestendig.
Verder is hij altijd lerend en iets nieuws aan het
ondernemen, maar het lijkt een beetje bodemloos:
successen vieren of oogsten is er niet zo bij. Hij
lijkt goed voor zichzelf te zorgen, maar bij nadere
bestudering lijkt het of hij veel tijd structureert
door zichzelf terug te trekken en ook wel intimiteit te mijden daardoor. ‘Voel niet’ zou zijn injunctie kunnen zijn.
Wel neemt hij veel zorgtaken op zich en ook over
van zijn vrouw, waardoor hij in de dramadriehoek
de Redderspositie lijkt te prefereren. Als hij zich
onvoldoende gewaardeerd voelt, zal hij geneigd
zijn in de positie van Aanklager terecht te komen.
Met Slachtofferschap lijkt hij niet veel te hebben.
Door zijn beminnelijke gelijkmatigheid krijgt hij
veel positieve strooks, op een rustige constante
manier. Op deze manier lijkt: ‘ik ben ok, jij bent
ok’ een zichzelf in standhoudend systeem.
Ik zou denken dat mijn vader een winnaarsscript
heeft, terwijl mijn moeder een niet verliezersscript
heeft. En van beiden kun je stellen dat ze in ieder
geval goede overlevers zijn, wat volgens mij de visie van Fanita Englisch onderschrijft dat een script
ook nuttig is.

Bij mijn vader als cliënt zou ik tot de volgende
hypotheses komen:
Ik zou denken dat ik met iemand te maken heb
die niet zo heel veel tijd doorbrengt in Script. Hij
lijkt aardig zichzelf en niet zo bezig met wat anderen van hem denken. Hij bekijkt het leven met
een milde glimlach en lijkt zichzelf en anderen
veel permissie te geven. “Ach niet van dat benauwde,
en Kniesoor...” zijn gevleugelde uitspraken van
hem.
Als driver zou ik Wees sterk en Doe je Best aanmerken. De cliënt lijkt een gelijkmatigheid en rust

Inventarisatie van de factoren
Vroege scriptbesluiten zouden kunnen maken
dat de ene persoon een winnaar is en de andere
een niet verliezer: je zou kunnen zeggen dat mijn
vader ooit heeft besloten om wat er ook gebeurt
plezier uit het leven te blijven halen.
De vroege jeugdverhalen van mijn ouders
verschillen. Mijn moeder komt uit een warm nest,
maar moest vanaf haar vijfde naar een internaat
vanwege het werk van haar vader. In haar beleving
is zij in het eerste schooljaar blootgesteld aan een
klassieke kille non, die haar veel negatieve bood-

Als het al waar is dat je van buitenaf, en nog wel
als bijzonder bevooroordeelde partij, op deze
manier een analyse kunt maken van iemands
scriptovertuigingen, de manier waarop het script
onderhouden wordt en wat de mogelijke invloed
van een trauma is, blijft de vraag welke factoren
hebben bijgedragen aan de verschillen tussen mijn
ouders en wat voor hen helpend geweest zou zijn.
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schappen heeft gegeven. Juist in de periode dat je
Kracht en Identiteit zou ontwikkelen, (3-6 jaar)
volgens het ontwikkeling schema van Pam Levin
en je dus krachtig mag zijn en tegelijk mag voelen
wat je nodig hebt, komt zij van het ene op het
andere moment in een omgeving waar je geen
eigen visie mag ontwikkelen en waar je geen persoonlijke zorg ontvangt. (Levin-Landheer, 1982)
In de periode van 6-12 verblijft ze ook regelmatig in een kostschool, zodat het ontwikkelen
van een eigen mening en het niet hoeven lijden
om te krijgen wat je nodig hebt, wellicht ook niet
goed is ontwikkeld (Levin-Landheer, 1982). Mijn
moeder zou dom zijn en moest vaak achter in de
klas zitten waar je genegeerd werd, de week nadat
je een onvoldoende had behaald.
Zou hier sprake kunnen zijn van een cumulatief trauma, Khan (1963). ”Wanneer je constant,
dat wil zeggen van babytijd tot je adolescentie, bent
blootgesteld aan kleine, welhaast onbetekenende kritiek,
pijn, niet-afgestemde communicatie ga je denken dat dat
nu eenmaal is hoe jijzelf, anderen, het leven in elkaar
steekt” (Erskine, 2010). Het zou in ieder geval
kunnen gelden voor een deel van de lagere school
periode. Het zou kunnen dat mijn moeder onder
die omstandigheden tot het besluit to please at any
cost, zoals het verwoord is in Erskine, is gekomen.
Mijn vader heeft met de scheiding van zijn
ouders te maken gehad toen hij drie was, waarbij
hij zonder tekst en uitleg bij zijn tante is gebracht
voor een aantal maanden. Hij is wel vanaf zijn
vierde opgevoed door zijn moeder en stiefvader,
die hij zich herinnert als een goede man. Denkbaar is dat hij toen het besluit heeft genomen: “Ik
red het wel alleen, onder welke omstandigheid dan ook.”
Dat heeft hij in ieder geval wel gedaan.
Persoonlijke kenmerken zouden ook van
invloed kunnen zijn, waarbij je zou kunnen vermoeden dat mijn moeder met een grillig, angstig
temperament en mijn vader met een veel gelijkmatiger temperament is toegerust
Socialisatie zou een rol kunnen spelen waarbij
je zou kunnen verzinnen dat meisjes veel meer
leren zich aan te passen en dienstbaar te zijn en zo
beloond worden voor de Slachtofferrol. Jongens
daarentegen leren hun eigen gang te gaan en zich
niet zoveel gelegen laten liggen aan het pleasen
van anderen.
Een ander aspect van de socialisatie (culturalisatie zo je wilt) van mijn ouders, is dat zij zijn

groot geworden met het beeld: Hoe blanker hoe
mooier. Mijn vader had een uitgesproken Europees uiterlijk, lang, blank, rechte neus en dunne
lippen. Het uiterlijk van mijn moeder verraadt
veel meer haar negroïde achtergrond, met een
platte brede neus en dikke lippen. Het gevoel van
eigenwaarde van beiden kan in sterke mate mede
bepaald zijn door de strooks die hun uiterlijk hen
opleverde.
De ontwikkelingsfase waarin de traumatische
gebeurtenissen plaatsvinden maakt verschil: mijn
moeder was 14 bij de start van de oorlog en 17
toen ze werd geïnterneerd, mijn vader was 23
toen hij krijgsgevangen werd gemaakt. Als we de
ontwikkelingsfasen van Levin bekijken komt daaruit naar voren dat mijn moeder juist in de fase was
waarin zij mocht en moest leren autonoom en op
zichzelf te zijn (Levin-Landheer, 1982). Anderhalf
jaar in een kamp doorbrengen zonder enig bezit,
afleiding of mogelijkheid tot ontplooiing, zijn
ongetwijfeld een lelijke streep door de rekening
geweest in dat proces. “Het kind zet zich af tegen de
ouders, op zoek naar eigen normen en waarden. Hoewel de invloed van de ouders in deze periode naar de
achtergrond lijkt te verdwijnen, blijft hun invloed van
veel belang. Als het goed is, blijven ze juist ook nu de
betrouwbare basis van waar uit het kind kan opereren.”
(Weisfelt, 2010). Juist in deze fase verdween de
vader van mijn moeder van de ene op de andere
dag uit haar leven.
De omstandigheden waren wel vergelijkbaar,
maar niet gelijk voor beiden. Mijn vader was
krijgsgevangen gemaakt door de Japanners, een
duidelijke vijand, en ook zijn broer en stiefvader
zijn gesneuveld in de oorlog tegen de Japanners.
Mijn moeder is geïnterneerd door de Indonesiërs
en haar broer en vader zijn vermoord door Indonesiërs, dezelfde mensen met wie mijn moeder
jaren samen gewoond en samengewerkt had, in
haar beleving althans. Ik denk dat dat een enorme
bres in je basisvertrouwen kan slaan.
Yalom geeft aan dat naar aanleiding van een
ernstig zwaar trauma, niets meer hetzelfde is en
een veilig referentiekader ontbreekt. De levenspositie ‘ik ben niet ok, jij bent niet ok’ kan dan
gezien worden als een positie van zinloosheid (vrij
naar Heiler en Sills in Erskine, 2010).
Rouwen is de uiteindelijke afronding van het
proces van toenadering en verwijdering. Hoewel
het rouwproces voor iedereen uniek is, kun je er
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toch een fasering in aanbrengen: Ontkenning en
ongeloof; Intens Verdriet; Woede: ze voelen zich in
de steek gelaten; Aanvaarding van het verlies; Angst
en (een nooit vermoede) kracht; Na lange tijd het
ervaren van de rouwervaring als zinvol (P. Weisfelt)
In mijn beleving is er bij mijn moeder sprake van
gestagneerde rouw, het lijkt erop of ze het intense
verdriet van het verlies van haar vader en broer
nooit heeft durven beleven. In haar gezin van
herkomst is het ook nooit gespreksonderwerp
geweest.
De bronnen van steun uit je omgeving zijn
volgens mij ook van invloed op het handhaven en
onderhouden van scriptbesluiten en de mogelijkheden om tot een herbesluit te komen. “Voor eenieder geldt dat een adequaat sociaal netwerk, een inbedding in een steunende omgeving en gezonde coping strategieën belangrijk zijn.Tradities, regels en spiritualiteit
kunnen een bron van kracht zijn.” Aldus Camas-Diaz,
2006, geciteerd door Colijn en Sevinç, 2009. Deze
bronnen van steun zijn voor mijn moeder allemaal
weggevallen toen zij in 1957 in Nederland kwam
wonen, terwijl mijn vader doordat hij vrij snel een
baan kreeg weer veel steun van collega’s en positieve strooks ontving en zijn eigen competentie
weer kon ervaren.
De coping strategie van mijn vader, namelijk
zich terugtrekken en Wees Sterk was waarschijnlijk ook sociaal geaccepteerd en paste goed bij de
rol van de man en de taken die hij op zich nam.
De coping strategie van mijn moeder, Wees Sterk
en Voel niet, paste waarschijnlijk veel minder bij
de haar maatschappelijk toebedeelde rol van moeder. Het pas je aan tot elke prijs past volgens mij wel
bij de positie van de vrouw, maar was voor haar
ingewikkeld omdat ze domweg te ver afstond van
de Nederlandse Do’s and Don’ts.

In en uit script
Een aandachtspunt dat ik van belang acht is wat
het leven zelf aan kansen op heling biedt. Zo heeft
mijn moeder jaren als administratief medewerker
bij het GAK gewerkt.Veel van de cliënten hadden
een traumatisch verleden, waardoor zij uiteindelijk
niet meer konden werken. Mijn moeder heeft veel
tijd doorgebracht in de kelder tijdens de lunchpauze met het lezen en herlezen van de keuringsrapporten van deze mensen, om zo haar eigen
trauma te verwerken.
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In mijn leven heeft Indisch zijn een grote betekenis, die ik lange tijd niet heb onderkend. Het laat
zich het best omschrijven als het meedragen van
een zwaar verdriet dat niet herkend, niet benoemd
en niet aanwezig is, terwijl het in al mijn poriën
zit. Het woordeloos en vanzelfsprekend vereenzelvigen met pijn die de mijne niet is. De consequentie daarvan is dat mijn eigen klein leed altijd
verdampt is tegenover het grote leed dat in de
familiegeschiedenis besloten ligt. Binnenhouden,
zwijgen, niet over praten. De onmogelijkheid om
loyaal te zijn en ook voor mezelf te zorgen.
Tegelijkertijd omarm ik de onverwoestbaarheid
die aan mij en al mijn familieleden kleeft. We doen
het goed en overwinnen tegenslag.
De kennismaking met de TA heeft ervoor gezorgd
of beter, ik heb ervoor gezorgd met behulp van de
TA dat ik een aantal schreden heb gezet richting
script uitgang.
Ik heb de keuze gemaakt dat ik Mezelf een genoegen
mag doen en niet alleen de ander.
Ik heb geleerd om hulp te vragen in plaats van
altijd Sterk te zijn en ik heb ondervonden, hoe
het vertellen van mijn levensverhaal script doorbrekend is geweest. Ik ben aan het afrekenen met
de besluiten: Ik voel niets en ik ben niet belangrijk.
Ik heb ervoor gezorgd dat ik word gezien en ik
laat me letterlijk kennen, wat betekent dat mensen
zich beter in mij kunnen verplaatsen waardoor
mijn strookbank ook beter gevuld blijft.
Door mijn verhaal te vertellen zijn voor mezelf
verbanden zichtbaar geworden die ik eerder niet
zag. Ik heb een aantal belemmerende overtuigingen gedecontamineerd, onder andere de overtuiging “Dat ik er niet over kon praten”. Byng Hall stelt
(van Lawick, 2012) dat er niet zoiets bestaat als
een waar verhaal, maar dat het vertellen van een
coherent levensverhaal, waarin de gebeurtenissen,
je eigen gevoel en overtuigingen een plek krijgen,
zorgen voor een coherent zelfgevoel van waaruit
hechting mogelijk wordt.
Toen ik op de middelbare school zat en me eenzaam en onbegrepen voelde, heb ik besloten om
kinderen juist heel goed te begrijpen en een stem te
geven en met die missie ben ik orthopedagoog geworden. Mijn eigen drie kinderen heb ik de waarden meegegeven dat ze hun eigen keuzes moesten
maken en hun eigen gevoelens mochten hebben.
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Inmiddels heeft het leven me geleerd dat het niet
aan mij is om kinderen een stem te geven, maar
ik heb wel geprobeerd een luisterend eigen leven.
Een basaal nieuwsgierige ‘niet wetende’ houding
van de therapeut moet het mogelijk maken dat
een patiënt zijn eigen unieke verhaal kan vertellen dat zich afspeelt tegen diens sociaal-culturele
achtergrond (Sevinç & Verheugt-Pleiter, 2009:
Mishne, 2002).
Volgens mij is het belangrijk als therapeut oog te
hebben voor de invloed van de etnische en culturele achtergrond van cliënten, met name wanneer
er bij henzelf verwarring bestaat daarover. Dat
vraagt culturele sensitiviteit: gevoelig zijn voor de
rol die cultuur speelt in het contact, gevoelig zijn
voor normen, waarden en het wereldbeeld van
anderen, maar vooral ook het besef hebben van
eigen culturele inbreng (van Bekkum & Sevinç,
2006).
Thema’s zoals verstoorde harmonie, ambivalentie, de verwarring tussen zich verbonden voelen
versus niet verbonden willen zijn, het durven luisteren naar je innerlijke stem en het durven verlangen- met bijkomende angsten als alleen komen te
staan en geïsoleerd zijn- komen in therapie veelal
aan de orde, en nog in versterkte mate wanneer er
sprake is van leven in verschillende culturen (Vrij
naar Colijn en Sevinç, 2009).
Het herkennen van bepaalde patronen en dus ook
het stellen van een diagnose kan bemoeilijkt worden, evenals het aansluiten bij de belevingswereld
van de cliënt.
Psychiater Kleinman (1988) geciteerd door Colijn
en Sevinç (Colijn, 2009) introduceert het begrip
klinische realiteit: Het is van belang te beseffen dat
patiënten oor voor ze te zijn. Wat mijn eigen kinderen betreft, die herinneren me regelmatig aan
hetgeen Kahlil Gibran zo mooi verwoordt: Jullie kinderen zijn niet jullie kinderen, Zij zijn de
zonen en dochters van ’s levends verlangen naar
zichzelf.
En het is aan hen om te bepalen wat ze aannemen
en transformeren van hetgeen ik ze voorleef.

Etniciteit en therapie
Uit de levensgeschiedenis van mijn ouders kun je
als therapeut de volgende lering trekken:
Als therapeut heb jij de deskundigheid over het

vak van therapeut en de cliënt is expert over zijn
die afkomstig zijn uit een andere cultuur dan de
westerse, vanuit hun eigen cultuur ideeën aangereikt hebben gekregen over hun problemen of
ziekte, over de oorsprong en de oorzaken, over
het natuurlijk beloop, over relevante behandelmethoden en over de kans van slagen en mislukken
daarvan. Iedere patiënt bouwt op zijn cultuur en
levensgeschiedenis zijn eigen klinische realiteit
en als hij klachten of problemen heeft, zal hij op
grond van deze klinische realiteit een eigen verklaringsmodel over deze klachten genereren (explanatie model, Kleinman 1980).

Conclusie
Ik denk dat er zoiets bestaat als cultuurgebonden
scriptbesluiten. Een etnische groep als de Indische,
kampt volgens mij alleen al door het simpele feit
dat zij het product is van zogenaamde verboden,
of in ieder geval sociaal niet geaccepteerde relaties,
met een milde Besta Niet en een Wees niet Jezelf
injunctie.
Verder geldt dat het stelselmatig niet gezien worden, en dan nog wel betreffende zo’n pijnlijke
realiteit als het meegemaakt hebben van een oorlog en geïnterneerd zijn, bij deze groep bijdraagt
aan de Wees niet Belangrijk injunctie. Liesbeth
Zegveld, die de claims indiende voor de slachtoffers van Rawagede en Zuid-Celebes, wees ook
op het niet gezien worden: “De kernfeiten zijn vrij
duidelijk,(…) We hadden destijds geen interesse en nu
eigenlijk nog niet” (de Volkskrant, juni 2012).
Dat vind ik een pijnlijke constatering.
In het boek Ik ben er kapot van van Mittendorff
en Muller wordt beschreven wat risicofactoren
en beschermingsfactoren zijn bij de verwerking
van een trauma. Daarin wordt zichtbaar dat het
herhaaldelijk in aanraking komen met geweld
en verlies, bejegeningsfouten als het gebrek aan
erkenning en het ontbreken van sociale steun als
zwaarwegende risicofactoren worden aangemerkt
voor het ontstaan van verwerkingsstoornissen.
Dit brengt mij bij mijn startpunt: Een TA therapeut kan veel bieden aan een vergeten groep als
de Indische Nederlanders en hen helpen het zwijgen te doorbreken. Het is een lange weg te gaan.
Het is tijd dat we die inslaan.
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Ten eerste is het bijzonder eervol, gloedvol en
dapper hoe de schrijfster beschrijft erg veel gehad
te hebben aan TA om helderheid over haar eigen
script en dat van haar ouders te krijgen en dat
ze dat graag wil uitdragen en anderen stimuleren
hier kennis van te nemen. Het geheel is bijzonder
goed onderbouwd en geeft theoretisch duidelijk
het kader aan van waaruit zij wil laten zien wat
er heeft ontbroken aan aandacht voor de groep
Indische Nederlanders en hun nazaten. Het hele
stuk heeft bij mij vele vragen en opmerkingen
opgeroepen en brengt me daardoor weer met een
zevenmijlsstap terug in de tijd dat ook ik woonde
in die prachtige gordel van smaragd. Weliswaar na
de oorlog en Bersiap tijd, maar nog steeds een onrustig land waar de Nederlander niet en soms toch
nog wel welkom was, zelfs toèn nog verwarring
over erbij horen of niet. Als kind wel de verwarring en angst oppikkend maar als volwassene nog
steeds niet het fijne ervan wetend, ben ik ook blij
dat er meer onderzoek naar gedaan gaat worden.
Er komt de laatste jaren trouwens veel materiaal
over die tijd naar boven ook op televisie, hetgeen
de puzzelstukken voor mij in ieder geval steeds
meer tot een geheel opvult.
Wat mij verbaasde in het verhaal van haar ouders,
is dat zij uit vrije keuze in 1957 dachten met
verlof naar Nederland te gaan en niet meer terug
bleken te kunnen, terwijl bij mijn weten alle Indische Nederlanders de keuze kregen om te kiezen
voor het burgerschap van Nederland of dat van
Indonesië. (mogelijk was dat decreet uitgeroepen
toen zij net in Holland waren). Dit betekende
toen een grote exodus van Nederlandse Indiërs/
Indische Nederlanders, die vrijwel onmiddellijk
na die keuze meteen naar Nederland, hun virtuele

vaderland, moesten verhuizen om voorlopig nooit
meer terug te kunnen keren. (Ik verloor daarbij
het grootste deel van mijn vriendjes en vriendinnetjes alsmede de Nederlanse school waar ik op
zat). Als men koos voor het burgerschap van Indonesië leek de mogelijkheid om ooit dat vaderland
op afstand nog eens te bezoeken ook een gemiste
kans. In beide gevallen werd je gedwongen je loyaliteit aan één van je culturen op te geven. Op
zich al een dramatisch gegeven, omdat verhuizen
naar een vaderland dat je niet kent een groot verlies inhield. Een verlies omdat het er in die tijd
niet naar uitzag dat je ooit nog terug zou kunnen.
Maar niet alleen een verlies van het land waarin je
geboren en opgegroeid was, maar ook van soms
wel een groot gedeelte van je familieleden als die
er voor kozen te blijven. De Indiërs die kozen om
te blijven ondergingen een dergelijk lot, maar dan
andersom. Er was geen winst te behalen uit zo’n
absolute opgelegde keuze van hoger hand.
In haar verhaal over haar familie zou mij voor het
overzicht wel een stamboom of genogram geholpen hebben, dat zeker zou bijdragen aan inzicht
hoe de bloedlijnen lopen en welke cultuur in haar
gezin van herkomst dominant was. Ze tipt even de
klassenverhoudingen aan dat voornamelijk uit het
gezin van haar moeder lijkt te komen. De vraag
die dat bij mij oproept is welke cultuur was daarin
dan weer dominant? Als zij schrijft dat er neergekeken werd op winkelpersoneel, komen meteen
herinneringen aan het verhaal van de hiërarchie
die niet alleen cultureel en etnisch bepaald was,
maar ook die van de combinatie met de klasse
waarin je geboren werd. Dit had zeker met elkaar
te maken. Ook ik herinner me in mijn eigen Indonesische verleden (ik groeide op op Java van
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1951 tot 1959) een geval van klasse discriminatie
door de echtgenote van een werknemer van de
onderneming waar mijn vader werkte. Zij keek
op ons neer en verbond daar consequenties aan,
terwijl haar man wel een hogere positie had dan
mijn vader, maar zijzelf van gemengd bloed was.
Verwarring alom dus. Interessant ook om uit te
diepen vanuit de visie van Jutta König die het over
verschillende etnische zelven heeft in haar pas
uitgekomen proefschrift Moving Experience, complexities of acculturation (VU University Press 2012).
Zij schrijft daarin ook over de mate van aanpassingen aan de culturen waar de global nomad zich
in begeeft. Ik ben in mijn huidige leven een global
nomad gebleken, de Indische Nederlanders hadden
global nomads in hun genen. Avonturiers en aanpassers aan de ene kant, conservatieve blijvers aan de
andere kant. Niet alleen de diverse klassen en verschillende culturen en etniciteiten (ook binnen de
Inlandse Indonesische bevolking was er sprake van
vele diverse volkeren), waaruit haar gezin van herkomst was ontstaan bracht verwarring, maar ook
hoe die diverse culturen zich binnen één identiteit
tot elkaar verhouden.
Als de schrijfster zich in dit stuk voorstelt de
therapeut van haar ouders te zijn en hun script
ontleedt en zo zicht krijgt op haar eigen achtergrond, maar niet zoveel vertelt over haar eigen
pijn, brengt me dat op de gedachte dat het transgenerationele probleem van kinderen uit gezinnen waarvan een of beide ouders getraumatiseerd
zijn typeert. Zij werpt zich in dit stuk even op
als therapeut/ouder van de ouders, een rol die
haar mogelijk al in den beginne goed heeft gelegen. Niet omdat dat zij er voor koos en ook
niet omdat haar ouders dat haar oplegden maar
omdat zij er gevoelig voor was, zoals zovele kinderen uit dergelijke gezinnen. Geparentificeerd
en als het ware voorbestemd om het leed van de
ouders te dragen, zoals Prof. De Levita de koffer
noemt, gevuld met materie die het daglicht niet
mag aanschouwen omdat het vermengd is met
schaamte, bloedige wreedheden van de diverse
culturen, onbegrepenheden, die binnen in je eigen
identiteit en lijf de strijd met elkaar aan gaan. Hier
zou je kunnen spreken van een dysfunctionele
symbiose van de tweede orde, waarin het kind dat
draagt dat voor de ouders niet meer te dragen valt
of nooit te dragen is geweest. Het kind draagt het
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omdat het meer veerkracht heeft dan de gewonde
ouder, maar des te wranger is het, dat haar pijn
altijd onbelangrijker is en haar verhaal bijna nooit
genoeg zeggenskracht heeft, want zij heeft het
niet meegemaakt, maar leeft wel elke dag met de
onverwerkte werkelijkheid van de ouder. Daarom
is het des te dapperder dat zij een lans breekt voor
de verhalen van haar ouders en daarmee zich mogelijk voor een deel kan bevrijden van het juk dat
hoogstwaarschijnlijk ook op haar schouders lag.
Zoals ze zelf ook schrijft dat zij door het verhaal
te vertellen de overtuiging logenstrafte dat zij er
niet over mocht praten. Een overtuiging, die mogelijk direct voortkomt uit de injuncties ‘voel niet’
en ‘denk niet’. Die overigens in meerdere boeken
beschreven worden door tweede generatie kinderen van getraumatiseerde ouders (o.a. De Kunst
van het Rouwen, Corien van Zweden 2008). In
Achter mijn Glimlach, (Tanja Harpe en Wilma Dolman) zijn meerdere verhalen opgetekend die dit
verbod hebben getrotseerd. Door eindelijk deze
verhalen naar buiten te brengen kan er een begin gemaakt worden aan het verhaal dat volledig
en genuanceerd verteld en gehoord mag worden
zodat er eventueel een kop en een staart aan kan
komen en naast de erkenning en aandacht die het
behoeft ook heling kan vinden.
Ik ben het absoluut met de schrijfster eens dat TA
therapeuten, maar zij niet alleen, zich altijd ook
moeten verdiepen in de achtergrond van de cultuur waar iemand vandaan komt en de traumata
die de ouders of grootouders hebben meegemaakt, omdat dat vaak van veel grotere invloed
is dan in eerste instantie vermoed wordt. Denk
hierbij aan het Episcript van Fanita English, maar
ook aan Nagy (Ivan Boszormenyi-Nagy en zijn
visie op individuele en gezinstherapie: balans in
beweging, Ammy van Heusden, Else-Marie van
den Eerenbeemt e.a. 1988) met zijn concept over
Verborgen Loyaliteiten dat later ook door Heller in Familieopstellingen is uitgewerkt. In mijn
intakes vraag ik daar altijd naar en dan gaat het
niet alleen over oorlog, maar ook over cultuur
verlies, landverlies of andere belangrijke verliezen
of traumata van de ouders en grootouders. Dat de
Indische Nederlander te weinig aandacht noch
hulp heeft gekregen van zowel de Nederlandse
regering als überhaupt van enige hulpverlening
of gedegen opvang dan ook, is enerzijds te wijten
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aan het ontbreken van de kennis over hoeveel pijn
er in deze kringen in stilte geleden werd, anderzijds juist ook aan de culturele injunctie dat je als
Indiër je gevoelens niet toonde, maar ook door
verwarring in vele gevallen, die ontstaan was bij
welke cultuur je nu werkelijk behoorde. Injuncties
als ‘voel niet’ en ‘hoor er niet bij’ en ‘wees niet jezelf ’, lijken me hier wel van toepassing. Het wordt
de Nederlandse regering van die tijd wel verweten
dat er te weinig aandacht was voor deze groep
immigranten, met name de geschiedenis van de
Molukkers is hier een schrijnend voorbeeld van,
getuige ook weer de laatste prachtige roman van
Sylvia Pessireron, De verzwegen Soldaat (2012).
De beschrijving van het verleden van haar ouders
in de Oorlog/Bersiaptijd lijkt zo matter of factly
even neergezet te zijn, bijna onderkoeld beschreven, maar doet een groot lijden vermoeden dat
in stilte is verborgen, omdat dat de enige manier
is om zoveel drama te kunnen bevatten. Teveel
om door te vertellen maar weer zoveel om wel te
hebben doorgegeven aan de tweede en zelfs soms
derde generatie. Het treft mij dat er de laatste tijd
zoveel boeken uitkomen met juist de verhalen van
de kinderen over de ouders die zoveel geweld en
verlies hebben meegemaakt, alsof het nu pas mag,
alsof de tijd er nu pas rijp voor is. De kinderen
van deze ouders hebben op hun eigen manier
geleden onder het juk van het leed van de ouders,
droegen de koffer met de ellende, die daar veilig
en zorgvuldig in werd opgeborgen, maar die nu
misschien eindelijk open en geopenbaard mag.
Erkend mag worden en als het nog kan ook verzacht en geheeld.
Het stuk van de schrijfster inspireert en vraagt
me opnieuw de bronnen te raadplegen die ik al
jaren steeds meer tot me neem om echt inzicht
te kunnen krijgen in wat er nu werkelijk allemaal
gebeurd is en om te delen wat ik al weet en waar
ik mijn voordeel mee heb gedaan. Wat het me
weer en nu zelfs meer dan ooit doet beseffen is
dat dezelfde injuncties en drivers, die de schrijfster
over haar ouders benoemt, die er op persoonlijk
niveau voor gezorgd hebben dat zoveel van deze
traumatische geschiedenis onderbelicht is gebleven, tevens de bijzondere moed weerspiegelen van
de groep mensen die de veerkracht en flexibiliteit
hebben gehad om zich zo goed en zo kwaad als

het kon zich met hun Nederlandse zelf te verzoenen en hun Indische zelf binnen de muren van
hun gezinnen of soms zelfs hun zielen hebben
moeten houden. De kracht van de assimilatie van
deze groep was immens, met gevolgen vandien
waar nu eindelijk erkenning, aandacht en hopelijk
zelfs verzoening gekregen zou kunnen worden.
Toch twijfel ik over haar aanbeveling dat er een
actief aanbod zou moeten komen van (TA-)therapeuten. De generatie van haar ouders heeft immers het sterke gebod om sterk te zijn en het verbod om te rouwen en er over te praten gekregen
en zal dat pas doen, als dat al zou kunnen en zij
er open voor zouden staan, via hun kinderen die
oprecht geïnteresseerd zijn. Met het aanhoren van
het verhaal van hun ouders en het daaropvolgend
weer mogen vertellen van het verhaal over wat
dat voor gevolgen heeft gehad voor hun vorming
zullen zij mogelijk een proces opgang brengen dat
voor de ouders helend zou kunnen zijn en voor
de kinderen een bevrijding van het juk van de
koffers gevuld met verwarring en leed uit beide
culturen en etniciteiten. Elke (psycho-, of TA-)
therapeut zou daar een gevoeligheid voor moeten
kunnen ontwikkelen en het (meestal volwassen) kind
dat met de klachten komt, daarin bijstaan, dat wel!
Al met al een inspirerend en uitnodigend stuk,
met vele lagen en nog verschillende stukken,
die naar meer verdieping en onthulling smaken.
Chapeau!
Zie voor verdere informatie
De documentaires: Archief van tranen van Pia van
der Molen, dit jaar uitgezonden door omroep
Max en Tabé Toean van Tom Verheul uit 1995.
Het gedicht Geen Requiem van Marion Bloem ter
gelegenheid van de Nationale Herdenking bij het
Indisch Monument in Den Haag op 15 augustus
2009. Ook valt er waarschijnlijk veel informatie te
vinden in Museum Bronbeek te Arnhem.
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Persoonlijk

Creatief

Autonoom

TA academie OPEN WORKSHOP
Werken met her-beslissingen

Redecision work
in de praktijk
met Janet Lee O’Connor , TSTA
op 26 en 27 april 2013
Her-beslissingswerk is een van de krachtigste en meest eﬀectieve
instrumenten van de Transactionele Analyse. Janet Lee O’Connor
(Arizona, USA) is opgeleid door Bob en Mary Goulding, de grondleggers
van deze succesvolle TA methodiek. Zij heeft jarenlange ervaring als
Psychotherapeut, Counselor, Consultant en Trainer.
Tijdens deze workshop leert u de basisprincipes van her-beslissingswerk en wordt u in de
gelegenheid gesteld om zelf praktische ervaringen op te doen. Deze workshop is geschikt
voor beoefenaars van TA op verschillende niveaus. Voor deelnemers met basiservaring
in de TA is het een prachtige kennismaking met her-beslissingswerk, voor gevorderde
beoefenaars van TA is het een mooie verdieping van de toepassing van deze krachtige
methodiek.
De investering voor deze twee dagen bedraagt € 490,-. Voor (oud) studenten van
de TA academie geldt een gereduceerd tarief van € 420,-. De workshop vindt plaats
op de TA academie campus, conferentiehotel Kontakt der Kontinenten in Soesterberg.
Meld je aan via de site van de TA academie:

www.ta-academie.nl

TA academie
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