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Wat is mijn hart
Tekst: Han Kooreneef, muziek: John Ewbank

Wat is mijn hart
Als het leeg, als het oud, als het koud en bevroren is
Als het bloedt, wat het doet, nu het boos en verloren is
Wat is mijn hart
Wat is jouw woord
Als het kil, als het stil, als het hard en berekend is
Als het beeld, dat je schetst, dat me kwetst zo vertekend is
Wat is jouw woord
Verraad mij niet, verlaat mij niet
En geef je niet over, maar vecht voor mij
Wat is mijn naam
Ben ik iets, ben ik niets, ben ik iemand of niemand meer
Kijk me aan, spreek hem uit, met de klank van de eerste keer
Wat is mijn naam
Wat is jouw hart
Als het stopt, niet meer klopt, als het niet meer is toegewijd
Als het hard, en verward, zich verschuilt voor de werkelijkheid
Wat is jouw hart
Verraad mij niet, verlaat mij niet
En geef je niet over, maar vecht voor mij
Koud kan de nacht zijn, en de dag zonder kleur
Leeg is mijn leven zonder jou
Dus neem niet af, wat je mij gaf
Heb me lief, alsjeblieft
Verlaat me niet
Wat is mijn hart
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Inleiding Strook
Het moet ergens in juni van dit jaar zijn dat Theo de deur opent en mij op z’n blote voeten
verwelkomt met “sorry, ik sliep nog’” Ik had al een paar keer aangebeld en zijn voicemail
ingesproken en wilde eigenlijk al weer huiswaarts keren. “Nou, Theo, was dit een test om niet
in script te schieten?” vraag ik. Hij kijkt mij even nadenkend aan en ik voel “we zijn weer oké”.

Wat volgt, is een intensieve en fijne samenwerking, van veel emailverkeer en telefoontjes naar
het uitwerken van het thema van deze Strook:Verraad.
Wij als redactie vinden het bijzonder fijn dat Theo van der Heijden onze gastredacteur is.
Samen met Angelien de Bruijn heeft hij keihard aan deze Strook gewerkt. Wij zijn hen enorm
dankbaar en deze Strook is het resultaat van dit werk.
Nadat Theo in zijn inleiding het thema verraad toelicht, neemt hij ons mee naar zijn theorie
over het verlaten van de Volwassene en symbiose van de 3e orde. Ook vertelt hij het verhaal
van zijn kleinzoon Bastiaan, dat ook in verkorte vorm te lezen is in het leerboek TA.
Dit wordt gevolgd door verschillende voorbeelden van verraad uit verschillende velden.
Dan schrijft Angelien de Bruijn over symbiotische relaties, gevolgd door Toos Graaf over
onveilige hechting en verraad.
Jeroen van der Heijden, de zoon van Theo, heeft een column geschreven getiteld: verraad en
vaccinatie.
Theo eindigt met met de delicieuse spiraal en de smaak van Kerstmis.
De redactie zal aan het begin van het jaar bijeenkomen en 2 nieuwe leden verwelkomen, die
de redactie komen versterken. De volgende Strook komt uit in maart en het thema zal zijn;
rouw, hechten en separatie. Alice Altink en Esther Cohen zijn dan gastredacteur.
Rest mij nog u hele fijne feestdagen te wensen en een gelukkig en gezond nieuw jaar!

Namens de Strookredactie,
Ingrid Schaafsma
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Verraad
Theo van der Heijden

Drs Theo van der Heijden is Teacher en Supervisor Transactionele Analyse in counselling. Hij is psycholoog en werkzaam als psychotherapeut en counselor in Instituut van der Heijden: Centrum voor psychisch herstel m.b.v. transactionele analyse. Hij schreef een boek over TA voor opvoeders en kinderen onder de titel: ‘Koester het Kind in jezelf’.

Inleiding
Een diepgaande confrontatie met mijn kleinzoon,
zette mij een paar jaar geleden op het spoor van
verraad. Ik heb dat verder uitgewerkt en op mijn
initiatief is deze Strook aan dit onderwerp gewijd.
Verraad heeft de beleving van ‘expres, opzettelijk’.
Je wordt expres verlaten en bedrogen.
Ik presenteer in deze artikelen een theoretische
basis voor verzoening.Vanuit de symbiotische
verstrikkingen van ouders en kind vindt er een
vorm van verraad plaats met verstrekkende gevolgen voor het leven van het kind. Het model
van symbiose van de derde orde biedt hier een
diepgaand inzicht.

Verraad
Verrader zijn, landverrader, je beste vriend verraden. Obama verraadt Merkel? Je partner verraden.
Je kind verraden. Je ouders verraden. Jezelf verraden, je innerlijk Kind verraden, zelfverraad (het
imposter-bedriegers-syndroom). Zit het verraad
ook impliciet in de transactionele analyse? Worden
er scriptveranderingen beloofd die niet waar te
maken zijn? In de nieuwste editie van TA-today
stellen de schrijvers zich veel bescheidener op
over scriptveranderingen.1
Waarom is verraad en zelfverraad zo hardnekkig?
Wat maakt het zo vanzelfsprekend jezelf ‘niet
OK’ te vinden? Wat is het bijna onweerstaanbare
sterke elastiek dat ons weghoudt van onze Physis,
onze levenskracht, ons zelfvertrouwen? Waar is de
rustige, zelfbewuste, krachtige, eerbiedwaardige
Volwassene waarvan we gebruik kunnen maken
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om al onze constructieve vermogens beschikbaar
te maken? Wat maakt het zo moeilijk om voortdurend over die heerlijke kwaliteit van de Volwassene te beschikken?
Ook nu voel ik me bang om in deze Strook
kwetsbaar te zijn. Bang om het kwetsbare en
veelzijdige onderwerp van ‘verraad’ ook persoonlijk aan de orde te stellen? Als professional hecht
ik waarde aan transparant te zijn, dus kies ik voor
openheid. In TA is de kracht en de schoonheid
van kwetsbaarheid een uitgangspunt.
Welk Protocol trekt ons dan toch in de zelfverlating en in de angst: “ik hoor er niet bij (don’t
belong)?” Wat maakt schuld zo zwaar: “De overtuiging dat ik een ander gelukkig had kunnen maken?”
Wat maakt dat ik op mijn 71e jaar, met 40 jaar
intensief TA in mijn ervaring, toch steeds weer
bang ben om te vertrouwen: “Het is de verraderlijke
overtuiging dat je liefde kunt verliezen”.
Ons Ego (dat wat ik identificeer met de Kleine
Professor, de overlever), is almaar op de vlucht
voor de waarheid, voor de liefdevolheid van onze
Volwassene. Ik noem het Ego een contaminatie.
Een hardnekkig patroon, een symbiose (symbiose
van de 3e orde). We ervaren in deze symbiose een
diep gevoel van verraad, van verlating.

Daderschap
Een verrader is een dader.
Verraden…
Heb jij wel eens iemand verraden?
Ik heb zelfs mijn kinderen verraden.
Toegeven een verrader te zijn.

Erkennen van ons eigen daderschap, waar wij ons
zelf ervoeren als verrader. Erken en herken ik de
kleine fascist in mijzelf? Geef ik ruimte aan de
erkenning van de verrader, de bedrieger en de
verlater in mij? Erkennen van de borderline kenmerken, in mij en in de maatschappij (‘Borderline-times’: Dirk de Wachter).
Diep van binnen speel ik met mijzelf het vreselijke spel van zondige, schuldige Theo. Eigenlijk een
kwetsbaar eenzaam jochie, waar heel goed voor
gezorgd zou moeten worden.

Verstrikking
Een ingrijpende ervaring 22 jaar geleden voor mij
was de volgende:
Mijn zoon is 10 en mijn vrouw zegt ongeveer:
“Wees nou eens een stevige vader en zorg dat ie zijn
kamer eens opruimt, straks stikt het hier van de muizen”
Ik hoor: “Wees nu eindelijk eens een vent!”
Boven gekomen, in zijn kamer, zegt mijn zoon,
terwijl hij mij recht in de ogen kijkt: “Theo, het is
mijn kamer, en ik bepaal hoe die er uit ziet”
Ik geef hem ineens een klap in zijn gezicht, schrik
van mijzelf en ga zeer in de war naar beneden.
Mijn zoon is 17 en ik vraag:
“Weet je nog van die klap? Toen?”
“Ja, dat weet ik nog goed...”
Ik: “dat zit mij nog steeds dwars.”
Hij: “kun jij jezelf vergeven dat je dat gedaan hebt?”
Hij hoeft mij niet te vergeven, dan zet ik hem
onder druk. Hij heeft gelijk, het is zaak dat ik
mijzelf vergeef, de vergissing van toen erken, dat
ik achteraf gezien kan zeggen: “Ik vergiste me”.
KLAAR.
Niks klaar, ik denk er vaak aan en dan voel ik me
schuldig en ben weer vertrouwd slecht.
Nu, in 2013 kijk ik er weer naar: dit speciale
nummer over verraad nodigt uit om er nog eens
verder in te onderzoeken. Welk mechanisme
maakte dat ik ineens die klap gaf? Wat herhaal ik
uit mijn eigen jeugd?
Ik had toen niet de rust om, vanuit diep respect
met mijn zoon, te praten en hem mogelijk gelijk
te geven en zelf rustig en waardig ‘nee’ te zeggen
tegen mijn vrouw. Wat maakte dat ik mijn zoon
verraadde?
In die klap verraadde ik mijzelf.

Ik vermoordde ooit mijn eigen primaire integriteit, en ik herhaal die moord.
Ik verkracht mijn ziel, mijn Physis, mijn vrije
Kind. Ik handel in paniek en ben doodsbang
voor die prachtige zuivere kracht die mijn zoon
toont. Ik weet me geen raad en herhaal onbewust
een patroon van generaties. Mijn vader deed iets
soortgelijks met mij.
De kikkers herbevestigen hun minderwaardigheid.
Een voorbeeld van symbiose van de 3e orde. De
mannenwereld is dan geen Thuis, maar onveilig.
Ik kom het dagelijks in mijn praktijk tegen dat
cliënten het contact met hun innerlijk Kind volledig zijn verloren. Kinderen van ouders die zich
schaamden voor hun liefdevolle uitreiking. Met als
gevolg een schrijnend tekort aan liefdesprikkels.
Hier is inschakelen van de Volwassene een noodzaak. Alleen de Volwassene kan op een liefdevolle
manier het zelfverraad en het daderschap erkennen.
Er bestaat een rubberband naar onze goed verborgen jeugdtrauma’s, daarin is verraad en zelfverraad
mijns inziens de grootste trigger.
Don’t belong, hoor er niet bij.
Ik hoor er niet bij zoals ik werkelijk ben.
Ik ben immers een verrader, ik ben slecht.
Het is helend om onszelf daarin zorgvuldig te
begeleiden en te verzoenen met wat is gebeurd.
TA en Kerstmis (eren van het Kind) zijn daar
behulpzaam bij.
In dit kerstnummer worden meerdere voorbeelden gegeven van verraad en herstel.
Het theoretisch inzicht van de symbiose van de
derde orde helpt ons om de onbereikbaarheid van
de Volwassene te begrijpen en te herstellen.
Het Goddelijk Kind in onszelf te herinneren.
Ik wil hierbij mijn dankbaarheid uitspreken aan
allen, die wel (en niet) bijdroegen aan deze Strook,
en daarmee hun kwetsbaarheid inbrachten, met
name Ingrid Schaafsma en Angelien de Bruijn.
Utrecht, december 2013

Voetnoot
1. TA-today 2012, blz. 168 e.v.

STROOK P17 DECEMBER 2013

9

Van verraad naar verbinding; het kind en de opvoeder
Theo van der Heijden, m.m.v Angelien de Bruijn

Inleiding
In dit artikel geef ik een voorbeeld van verlating
en verraad dat ik zelf mee maakte en dat mij op
het spoor zette van dit themanummer.1 Ik vind
het een sprekend voorbeeld van hoe processen
van verlating, verraad, zelfverraad en herstel in de
opvoedingspraktijk uitwerken.
Het is met name de wijze waarop opvoeders in
staat zijn om bij een conflict het kind weer de
hand te reiken, dat het verschil maakt. Daarbij gaat
het er om of het kind door de opvoeder gefaciliteerd wordt om de ‘rapprochement’2 te maken. Is
de opvoeder in staat om een beweging te maken
in houding, woord en gebaar vanuit de Volwassene? Is hij in staat verantwoordelijkheid te nemen
voor het eigen aandeel? Is de opvoeder in staat
het kind te blijven respecteren in zijn bedoelingen
en integriteit? Is de opvoeder een klimaat waarin
het kind kan uitreiken om weer het contact aan te
gaan met de opvoeder? Zo leert een kind om de
rapprochement vanuit het Vrije Kind te maken in
plaats van zichzelf te verlaten en terug te vallen in
de aanpassing.

Bastiaan
Op wintersport met kinderen en kleinkinderen
tref ik de volgende situatie bij de ontbijttafel.
Bastiaan van 4 jaar huilt onbedaarlijk en hartverscheurend, hij uit zijn woede naar de opvoeders,
en naar iedereen: “Als jullie zo zijn, dan wil ik
liever dood! Ik wil dood, ik wil dood”, brult hij. Een
vergelijkbare situatie, met dezelfde hartstochtelijke
woorden zijn deze week al meerdere keren geuit.
Hij rent naar buiten en wil door niemand benaderd worden. Ik vraag toestemming om naar hem
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toe te gaan. De moeder zegt: “pap, ga jij alsjeblieft,
wij zijn op; echt wij kunnen niet meer, er is iets goed
mis”.
Wanneer ik naar hem toe ga, word ik toegeschreeuwd: “rot op, rot opa”. Dit gaat een poosje zo
door en hij huilt afwisselend woedend en verdrietig. “Ga weg, ga allemaal weg!”. Ik - zelf nu onzeker
en bang, want niet eerder zo benaderd door mijn
kleinzoon - zeg uit de grond van mijn hart: “Hemeltje lief, Bastiaan, er moet iets vreselijks gebeurd zijn,
je bent woedend”. “Ja!!” brult hij uit volle kracht, “ja
opa, ja er is iets vreselijks gebeurd, ik ben woedend en ik
wil dood!”
Ik mag nu in ieder geval blijven. Er mag contact
ontstaan, er is misschien weer verbinding mogelijk. Ik sta te trillen op mijn benen, ben ontroerd
en geraakt door zijn zuiverheid en voel mezelf
ook bang. Bang voor de kracht van Bastiaan, bang
door anderen uitgelachen te worden, bang dat
mijn kleinzoon mij nooit meer zal vertrouwen,
’wat zullen de anderen wel niet denken?’ Schaamte komt langs, ook een ouderlijke stem die zegt:
‘sla dat kind in elkaar, dit mag je niet tolereren’.
De eigenaar van de vakantieboerderij die op een
afstandje staat te kijken, maakt een gebaar van: ‘die
moet maar eens een flink pak slaag krijgen’.
Ik verzamel moed, adem in en zet mijn voeten
stevig op de grond en pak voorzichtig zijn hand,
ga door mijn knieën en kijk hem aan en vraag:
“wat is er precies gebeurd?” “Nou, papa had beloofd
dat ik de sneeuw van de auto mocht vegen, en nu heeft
híj het al gedaan, en hij had het beloofd!” Dat laatste
schreeuwt hij uit, woedend. Ik zoek naar woorden, maak oogcontact. Er komt een zin omhoog,
waar ik zelf van schrik en ik spreek hem toch uit:

“Voel jij je verraden door papa?” Hij kijkt mij nu
recht in de ogen: “Ja, opa, ja, hij heeft mij verraden”.
Ineens is er een zekere rust bij hem, en hij komt
dicht bij mij staan en we staan daar een poosje.
Hij herhaalt het woord voor zichzelf: “hij heeft me
verraden”. Is het een nieuw woord voor hem? Kent
hij het van zijn oudere broers? In ieder geval is er
rust bij hem. Na een poosje lopen we samen de
boerderij in.
Bij mij giert de schrik en de gedachtes door mijn
lijf: ‘wat zullen de anderen denken, verraad ik nu
mijn schoonzoon? Mijn dochter? Stook ik ze tegen elkaar op? Bastiaan mag toch niet steeds gelijk
krijgen? Wordt hij zo een verwend kreng?’
Binnengekomen zitten al de anderen te ontbijten
en de boerin geeft rustig aan iedereen vriendelijke
aandacht en beslist niet oordelend. Ook de ouders
van Bastiaan zijn weer bij zich zelf.
Bastiaan kijkt naar zijn vader en zegt, terwijl zijn
ogen vuur spuwen: “Jij hebt mij verraden! Jij hebt mij
verraden!” Hij kruipt veilig bij mij op schoot op
een afstandje van de ontbijtende broertjes en familie. Hij ademt diep en is helemaal in verbinding
met zichzelf. “Jij bent STOM, jij bent zo STOM.”
De afschuw naar zijn vader is voelbaar. Ik voel
mijn onzekerheid en paniek, doe ik het goed?
Wordt hier een vreselijke wig gedreven in het
wederzijds vertrouwen, in de verbinding? Onherstelbaar? Ook voel ik trots naar mijn kleinzoon.
Het is een poosje stil.
De vader van Bastiaan staat op, rustig, en gaat naar
hem toe en zegt: “Bastiaan, je hebt gelijk, ik had het
beloofd, en ik heb het niet gedaan, dat is stom.” Hij
gaat weer zitten, hij wisselt met mij een blik van
rust, en hij lijkt helemaal OK met zichzelf. Bastiaan blijft bij mij zitten en gooit blokken op de
grond, speelt even en is nog steeds boos. “Jíj hebt
míj verraden, jij bent ontzettend stom!” Ieder woord
komt uit de grond van zijn hart.
Weer kijkt hij naar zijn vader en zegt krachtig en
vol overtuiging: “jij bent stóm”.
Bastiaan zit bij me. Ik voel me bang, en ik voel
ook vertrouwen in zijn echtheid, langzamerhand
ontspan ik me. Hij gaat even spelen, komt weer
bij me zitten en zegt: “Papa, jij bent soms zo stom!”.
Ik word geraakt door het woordje ‘soms’ in de
woordkeuze van Bastiaan. Dat is de Volwassene.

Ik voel een diepe bewondering voor de evenwichtigheid bij mijn dochter en schoonzoon die
niet beginnen te brullen: ‘nu heb ik sorry gezegd,
en nou móet het onderhand maar eens over zijn,
aan tafel jij en doe weer gewóon!’
Bastiaan zegt nog een keer, terwijl hij opstaat,
richting zijn vader loopt en hem recht in de ogen
kijkt: “jij bent soms zo ontzettend stom”. “Ja”, zegt
zijn vader, “soms doe ik ontzettend stom”. Bastiaan
gaat nu bij hem zitten. Die laatste erkenning doet
hem iets. Het wordt zachter, er worden voorzichtige grappen gemaakt.
Zij vertrekken daarna met de auto naar huis en
die avond belt mijn dochter op en vertelt dat
de terugreis met 3 kinderen in de auto een feest
was. “We hebben gelachen en gezongen, en regelmatig
gepauzeerd. Er is iets goeds gebeurd, Bastiaan is Bastiaan weer, en wíj zijn ook door iets heen met z’n allen,
we hebben er onderweg nog heel precies en eerlijk over
gepraat.We gaan er wat mee doen en jij ook bedankt!”
Ze deden er wat mee. Ze hielden een aantal gesprekken met een coach. Bastiaan werd gevraagd
een paar keer daarbij te zijn om het allemaal goed
uit te leggen. Toen schreef de coach een verhaal
voor Bastiaan over een eekhoorntje, dat zich
onbegrepen voelde en dat voortdurend boos was,
overal tegenaan schopte en ruzie maakte. En dat
het eekhoorntje merkte, toen zijn papa en mama
naar een oude wijze eekhoorn waren gegaan, dat
zij anders reageerden op hem. En dat hij ook iets
moest toegeven: ze willen echt naar mij luisteren,
alleen, soms kunnen ze dat niet. Nu moet ik ook
niet almaar bozig blijven. We doen allemaal ons
uiterste best.
In TA-termen kun je zeggen: een herbeslissing
(redecision) met behulp van een sprookje. Dat op
maat gemaakte sprookje wilde hij voorgelezen
krijgen, heel vaak, meer dan 100 keer. (Anneke
van der Meer: Toveren met taal, verhalen voor ouders
en kinderen). Elke keer als er weer een conflict was
geweest wilde hij ‘zijn verhaaltje’ weer horen. Het
hielp hem, het hielp zijn ouders en zijn broers
en zusje om dat sprookje te kennen. Een houvast
voor het gezin om een crisis sneller te herkennen
en een time out te nemen en bijvoorbeeld met
elkaar ‘een vergadering’ te houden. Een strenge
democratische structuur waar ieder aan het woord
komt, met roulerend voorzitterschap.
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Bastiaan is nu een krachtig, zelfbewust joch van
9 jaar. Duidelijk in zijn identiteit, en steeds bereid
en ook opeisend, om weer verbinding te maken,
gebeurtenissen uit te praten en er zorgvuldig over
te communiceren.

Kernpunten en vragen
Dit voorbeeld illustreert dat de vaardigheid van
de opvoeder om in zijn Volwassen egopositie te
blijven van cruciaal belang is. Uit dit voorbeeld
blijken de volgende kernpunten.
Ben ik als opvoeder in staat om de primaire
integriteit van het kind te steunen?

denkt te moeten ontkennen (zelfverraad), worden
er scriptbeslissingen genomen. Deze beslissingen
worden vaak genomen in crisissituaties. Script is
een pathologie, een verstrikking, een gijzeling.3
Meestal is dit een onbewust proces. Echter in dit
voorbeeld maken we mee dat een kind - door de
erkenning van de opvoeders en door het verhaal
van de coach - geen script hoeft te ontwikkelen
en trouw kan blijven aan zichzelf.
3
De Omstanders zijn medeverantwoordelijk!
Er is publiek dat partij kan kiezen en de situatie
kan beïnvloeden.

1

De vader en moeder in het voorbeeld hebben een
worsteling om hun kind niet te verlaten, dat kind
niet in de hoek te zetten, te straffen. Het is steeds
weer een uitdaging om het kind in zijn integriteit
te eren en recht te doen aan hoe het kínd de situatie beleeft.
Ondanks mijn ervaring met TA en de toepassing
ervan ondermeer als opvoeder van 4 kinderen en
als psychotherapeut, zuigt mijn eigen script mij
naar aardig doen en conflict vermijden. Ik ben
bang dat ik (toch) onbetrouwbaar gevonden word
en voel me bang om de liefde van mijn familie te
verliezen. Ik heb het nog steeds nodig om aardig
gevonden te worden en kan in sommige situaties
te weinig mijn eigen autonomie bewaren. Durf ik
een goede opvoeder te zijn? Neem ik het risico
de primaire integriteit , de zuiverheid van mijn
kleinzoon wel te steunen? Blijf ik trouw aan mijn
eigen integriteit?
Het is mogelijk om kinderen te helpen zichzelf trouw te zijn en ze te behoeden voor scriptbeslissingen!
2

De doodswens van een kind hangt samen met
scriptbeslissingen. Scriptbesluiten gaan over leven
en dood, over bestaansrecht: over er mogen zijn.
Het gaat over de eenzaamheid waaraan ieder
kind tenminste een paar keer in zijn leven wordt
blootgesteld; in situaties waarin het kind niet
serieus wordt genomen, waarin het zich gedwongen voelt zich aan te passen aan wat de opvoeder
wil of vindt en de eigen gevoelens en impulsen

12
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Als grootvader heb ik een keus om me in de
opvoedingssituatie te begeven. Ik ben dankbaar
dat ik dat in dit geval met toestemming van mijn
dochter de verantwoordelijkheid heb genomen
om een faciliterende rol te spelen.
Hoe reageren de andere twee oudere broers?
Soms kunnen oudere broers en zussen het jongere
kind uitlachen. Ze kunnen het ook steunen door
bijvoorbeeld boos te worden op de ouders en op
te komen voor rechtvaardigheid.
De non-verbale reactie van de eigenaar van de
vakantieboerderij werkt agressie-verhogend.

Vaardigheden en houding van de opvoeder
In staat zijn om in te kunnen grijpen en vanuit de Volwassene te gronden en zichzelf tot rust
te brengen.
Bewustzijn van de eigen scriptovertuigingen.
Volledig kunnen erkennen van de vergissingen.
Mag er bij een kind een ‘bah en lekker’ zijn?
Een eigen smaak, een eigen kleur, een eigen persoonlijke beleving?
In staat echt te luisteren, ook al is het heel
lastig wat gezegd wordt. Het kind kan worden
uitgenodigd juist meer te vertellen (hoe stom vind
jij mij precies: vertel me meer!).

De Volwassene
In dit voorbeeld speelt de beschikbaarheid van de
Volwassene een centrale rol. Dan bedoel ik het
vermogen om hier en nu adequaat en integer te
reageren.
Wanneer in het voorbeeld de vader weer tot zich-

zelf is gekomen, erkent hij rustig zijn vergissing en
geeft hij zijn zoon de ruimte om zijn diepe verontwaardiging te uiten. Eerder bij de auto buiten
in de sneeuw, was hij daartoe niet in staat, gehaast
door het vertrek en gedoe met inpakken. Natuurlijk schiet je als opvoeder regelmatig in de fout en
nemen je eigen emoties en impulsen het over. De
vaardigheid is om dan later volledig erkenning te
geven aan deze vergissing en zonder ‘ge-ja-maar’
je kind in de ogen te kijken. Daarmee zorgvuldig
erkenning te geven aan het kind en ondertussen jezelf ook helemaal OK blijven vinden. Dit is
mijns inziens de rijkdom van het TA-model. In je
Volwassene heb je liefde voor de waarheid en kun
je alle emoties en gevoelens bij jezelf en de ander
opmerken. In je Volwassene zijn, betekent dat je
allereerst leiding geeft aan de Ouder en het Kind
in jezelf. Je merkt al die stemmen op in onvoorwaardelijke liefde voor jezelf. Je maakt een rustige
keuze om een liefdevolle verbinding te maken
met jezelf en de ander. Dit is autonomie. En het is
zaak dat je als opvoeder steeds weer streeft naar de
vergroting van je autonomie. Kinderen nodigen
ons uit of dwingen ons daar steeds aan te werken.

Opvoeden van jonge kinderen

Symbiose en autonomie

Voetnoten

Bij autonomie is een gezonde symbiose mogelijk
tussen ouders/opvoeders en het jonge kind. De
opvoeder is in liefdevolle, warmhartelijke verbinding met het Kind in zichzelf.

1. Een korte versie staat in het Leerboek TA blz. 363.

Bij de ongezonde symbiose is er geen Volwassene
en juist geen liefde voor jezelf.

Het vrije Kind is een waardevolle noodzakelijke
kwaliteit. Bij traumatisering vindt er een blokkering plaats van het vrije Kind. Het Kind wordt
door de opvoeder niet ontmoet in diens zuivere
spontane instinctieve uitreiking. Dan moet het
vrije Kind ondergronds en zichzelf levend begraven (K. Heerema in mondelinge mededeling).
De somatische ervaringen worden geïsoleerd.
Het vrije Kind (in ons) kan beschikbaar blijven
wanneer de belevingen zorgvuldig worden opgemerkt: Wat gebeurt er nu in mij? Welke sensaties
zijn er nu in mijn lichaam? Waar zit de onrust?
Waar zit de pijn? Waar voel ik kramp en ongemakkelijkheid? Er vindt verbinding plaats met de
eigen beleving. Peter Levine wijst op traumatisering bij het jonge kind (P.A. Levine: ‘het weerbare
Kind’) waarbij Angst het over neemt.
Het hart moet dan dicht en een hartsverbinding
met jezelf en anderen wordt onmogelijk (C. Steiner: ‘emotional literacy’).

2. Rapprochement betekent verbindingsherstel: het weer ten
diepste herstellen van de vertrouwensrelatie tussen kinderen
en hun ouders/opvoeders (M.S. Mahler 1972; Pam Levin:
‘becoming the way we are’).
3. Zie Kohlrieser ‘hostage at the table’ en Erskine en Trautmann
‘integrated Adult’.

Geraadpleegde literatuur
Als er geen Volwassene beschikbaar is bij de
opvoeder, dan wordt het kind genoodzaakt zich
van zichzelf af te scheiden (Bastiaan: ‘dan wil ik
liever dood’). Het kind zal zich identificeren met
de belangen en wensen van de ouders/opvoeders:
parentificatie. Het opgroeiende kind gaat naar de
overkant. Het leert om primair te voelen wat aan
de overkant nodig is en te dissociëren van het eigen Vrije Kind. (‘Altijd, altijd moet ik aardig zijn’).
De ander komt eerst. Hart voor jezelf dicht en
beschikbaar zijn voor de ander. Hier worden de
5 opjutters/drivers noodzakelijk, immers je bent
niet zelf van waarde. Een kind wordt daarmee afhankelijk van de erkenning en waardering van de
ander (Jan Geurts: Verslaafd aan liefde, 2011).

Aletha J. Solter. Baby’s weten wat ze willen, 2009.
Muriel James, Dorothy Jongeward. Born to Win.
Stephen R.Covey. De 8ste eigenschap, (‘het tijdperk van wijsheid’),
2005.
Clarckson, P. The Achilles Syndrome, 1998.
Dolecki, C.M. PhD. Borderline Personality disorder, 2012.
Thunnissen, M. Persoonlijkheidsstoornis, wat nu?, 2012.
Richard G. Erskine. Life Scripts: A Transactional Analysis of Unconscious Relational Patterns. (o.a. ‘escape hedges’ I. Stewart), 2010.
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Afwezigheid van Volwassene
en de symbiose van de 2e en 3e orde
Theo van der Heijden

Inleiding
De aanleiding voor dit onderwerp is de onmacht
die ik opmerk om de Volwassene beschikbaar te
hebben in het dagelijks leven. De Volwassene heeft
het vermogen om - in het hier en nu - adequaat
gebruik te kunnen maken van al zijn mogelijkheden en inzichten om het goed te hebben. Mijn
stelling is dat in de TA ‘de Volwassene’ onvoldoende scherp gepositioneerd wordt.
Ik geef in dit stuk twee oorzaken aan die helpen
dit te verklaren en beter te hanteren met als doel
deze theoretische inzichten verder te ontwikkelen.
Het diagram van de Schiffs (Cathexis reader;
TA-Today 2e editie, hoofdstuk 20) over symbiose
van de eerste en tweede 2e orde is naar mijn mening een verkeerde voorstelling van de symbiose.
Er is juist géén Volwassene in de symbiose; er is

O2

O2

V2

V2

O1

O1

V1

V1
K1

Opvoeder

Kind

Figuur 2 Symbiose van de tweede orde zonder Volwassene

1

dan sprake van een besmette-Volwassene. Ook in
de 2e editie van TA-Today, hoofdstuk 20 en in het
leerboek TA (blz. 153 e.v.) laten de schrijvers deze
verwarring bestaan.
Ik introduceer de 3e orde symbiose. Ik doe
hiermee denk ik recht aan de diepe en hardnekkige verwarring in onze partnerrelaties, in onze
gezinnen en de maatschappij (‘borderline-times’1)
in het mogen gebruiken en inschakelen van de
Volwassene (zie figuur op omslag).
2

O2

O2

V2

V2

O1

O1

V1

V1

K1

K1

niet gebruikte ego-toestanden
symbiose van de eerste orde
symbiose van de tweede orde

Figuur 1 Symbiose van de tweede orde
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Ad 1
De Schiffs suggereren dat er enkel een Volwassene
is bij de opvoeders en niet bij het kind (de opvoedeling). Hiermee zou men kunnen stellen dat ze
het kind minachten.
In de gezonde symbiose zorgt de opvoeder ook
voor het eigen Kind. In de negatieve symbiose is
er naar mijn mening geen Volwassene aanwezig.
Het betrekken van de Volwassene bij de symbiose
is per definitie een besmetting, dus is er sprake van

een gecontamineerde Volwassene. Ik geef er dan
ook de voorkeur aan om de Volwassene te verwijderen uit de negatieve symbiose (zie figuur).
De opvoeder heeft vanuit Ouder O2 en zijn Kind
K1 een diep (onbewust) belang bij het in stand
houden van de afhankelijkheid. Omdat hij zelf iets
niet doet, niet voor zichzelf zorgt, zichzelf offert
en daarmee het eigen vrije Kind verlaat, doet hij een
onbewust appel op zijn/haar kind. Het kind gaat dan
voor die nood zorgen door zichzelf op te offeren.
Voorbeeld 1: een dochter compenseert het gevoel van
minderwaardigheid dat ze voelt bij haar vader, door
zelf dom te doen en vader almaar te bewonderen
(2de orde symbiose). Zij neemt het op zich en draagt
zijn lot. Daardoor beschermt ze het Kind in de Vader
opdat hij zichzelf OK kan houden en niet de pijn van
zijn eigen gevoel van minderwaardigheid hoeft te
voelen. Om te voorkomen dat de opvoeder instort
en het kind aan zijn eigen lot over laat, gaat het kind
voor de ouder zorgen.
Voorbeeld 2: Een kind dat almaar blijft huilen, wordt
geïsoleerd en eventueel met de dood bedreigd.
Bijvoorbeeld op de badkamer gezet totdat het is
uitgehuild; buiten het raam gehouden; over de rand
van het schip gehouden. Dit diepe onbewuste belang
bij de opvoeder en bij het Kind geef ik vorm door de
symbiose van de derde orde te introduceren.

Bij de opvoeders is er geen Volwassene beschikbaar (V2). Daarom mág het Kind geen Volwassene
ontwikkelen. De reden daarvoor is dat de Ouder
hiermee ten diepste wordt bedreigd in het somatische Kind (K0 in mijn analyse). Dit maakt dat de
opvoeder schiet in O0 en zijn diepe schrik in zijn
eigen K0 miskent. Het kind gaat vanuit O1 voor
K0 van de Opvoeder zorgen.
De Opvoeder doet zijn oerplicht door in leven te
blijven, en zijn kind te verzorgen.Vanuit zijn eigen
onverwerkte trauma’s voedt hij het kind op door
zichzelf weg te cijferen en ook door soms wreed
te zijn. Het kind voelt de nood bij de Opvoeder
en houdt hem in leven. Dit verklaart het enorme
verantwoordelijkheidsgevoel bij het kind: het
draagt de opvoeder (neemt de opvoeder op de
schouders).
Zo ontstaat op 3e graads niveau dat men elkaar
gaat helpen om te overleven. Het kind houdt op
met ‘krijsen’ en de Ouder is weer de baas.
Ik plaats dit in de 3e orde symbiose, omdat het
Kind de diepe schrik en paniek in de Ouder voelt,
vervolgens neemt O1 (en op jongere leeftijd O0)
het weer over en stelt het Kind in de opvoeder
K0, gerust. Nogmaals: dit allemaal omdat de Opvoeder niet beschikt over Volwassene en niet zorgt
voor het eigen Kind. Dit belast later de volwassen
opgegroeide persoon in zijn relaties buitengewoon.

V2

V2

Opvoeder

Kind

O1

O1

V1

V1

O2

K1

O2

O0

O0

V0

V0

K0

K0

K1

Figuur 3 Symbiose van de derde orde zonder Volwassene
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Híer zit de oorzaak van ziekelijke afhankelijkheid
in het latere leven. Partners zuigen elkaar daardoor
in de symbiose (codependentie)2. In gezinnen
floreert de Dramadriehoek. Op alle terreinen van
samenwerken en samenleven ontstaan borderlineachtige verstrikkingen.3
Voorbeeld 3 van kleine Marc: zijn moeder straft hem
door hem urenlang op de koude gangvloer te laten
knielen. De kleine Marc draagt deze straf voorbeeldig
en voelt dat hij van mama blijft houden, wat er ook
gebeurt. Marc heeft dromen dat hij gemarteld wordt
en zijn liefde kan bewijzen door dit vol te houden
zonder ooit te klagen. Moeder voelt zich oppermachtig. Marc voelt zich ook machtig want hij is onwankelbaar in zijn liefde. Hij draagt alle twee en is trots op
zichzelf, maar voelt zich ten diepste eenzaam (K0).
Loyaliteit met degene die hem klein houdt, blokkeert
de ontwikkeling van zijn autonomie volledig. Hij
wordt een perfecte redder. De moeder heeft daardoor
de illusie van controle die haar een veilig gevoel geeft
(O0).

Onbewust is er bij de opgegroeide persoon het
recht op Oudertegoeden. Dat verwijst naar het
nog recht hebben op verzorging van de trauma’s.
Later heb je in de relatie dan nog recht op verzorging door je partner. Op je werk wil je dat je baas
voor je zorgt. Het gaat om zorg die je in de eerste
zeven jaar van je leven had móeten krijgen en die
je in je latere leven alsnog opeist.
Ad 2 Symbiose van de derde orde:
De vraag is of de opvoeder werkelijk wil dat zijn
kind, zijn Volwassene ontwikkelt en in volle kracht
gebruikt. Als je afhankelijk blijft, blijf je klein. Als
het kind klein blijft, geeft dat veiligheid aan de
opvoeder. Codependentie geeft rust aan de diepe
onrust in de Ouder: mijn kind heeft mij nodig,
mijn leven heeft zin.
De opvoeder is zelf ook verlaten en verraden.
Wanneer de gehechtheid onveilig was (‘hoor er
niet bij’, ‘wees niet belangrijk’, ‘besta niet!’; Toos
Graaff over stijlen van gehechtheid), dan is de
enige manier die het kind ter beschikking staat
om de opvoeder niet bang te maken met zijn
kracht om je als een kikker te gedragen, je aan te
passen en hulpbehoevend te blijven. Koud als een
maan, zonder eigen straling met een onvervulbare
behoefte aan erkenning

16
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De primaire integriteit behouden
vraagt moed
Kinderen worden doodsbang om in hun kracht
te zijn. Cliënten beschrijven dit als: ik zal worden
vernietigd wanneer ik fier rechtop sta. Dus dan
maar beter laf.
Er zijn overigens ook voorbeelden in ons eigen
leven en in de levens van anderen dat we wel
fier rechtop bleven staan en trouw bleven aan de
integriteit.
Een indrukwekkend voorbeeld vind ik hoe Spinoza omging met zijn verbanning uit de Joodse
gemeenschap (Yalom: Het raadsel Spinoza).
Het limbisch systeem4 en de amygdala5 raken
sterk gealarmeerd bij de gedachte dat we in de
ban gedaan kunnen worden.Verbannen worden
en er nóoit meer bij horen. Deze dreiging nodigt
uit om te capituleren en je primaire integriteit te
verliezen.
Spinoza merkte dat hij niet verloren en niet
desperaat was na zijn verbanning. Nu kwam hij in
contact met echte vrienden. Hij mocht en kon nu
zelf denken.
Dat was een bevrijding. Hij kon nu vrijelijk een
Godsbeeld verder ontwikkelen dat hem paste.
Goethe droeg zijn Ethica tijdens zijn reizen altijd
bij zich. Einstein zweert bij ‘de God van Spinoza’.6
Spinoza beschrijft een Godsbeeld dat naar mijn
mening ook nu behulpzaam is om de Volwassene
te helpen het verzoeningsproces te faciliteren.
Ook Erasmus schrijft in de lof der Zotheid7 precies
wat hij eigenlijk vindt. Hij durft daarin de Kerk
en zijn plaatsbekleders kritisch te beschouwen. Hij
vraagt en krijgt daarbij de steun van zijn vriend
Thomas More. Erasmus sterft gewoon in bed,
net als Spinoza, maar Thomas More wordt later
door Hendrik de VIIIe onthoofd. Trouw zijn aan
jezelf vraagt Volwassene.Voor de Volwassene is de
gifbeker de prijs die hij bereid is te betalen voor
zijn vrijheid.

Angst versus bang
Ik maak opzettelijk onderscheid tussen angst en
bang.
Angst ontstaat door een ‘gedachtentrein’. Angst
ontstaat op grond van verzinsels en roept dissociatie op (je denkt almaar dat er een woeste tijger is).

In een gedachten flits creëer je gevaar en ons lijf
reageert daar onmiddellijk op. De amygdala neemt
het over en de Volwassene wordt besmet, dus is de
Volwassene afwezig. (G. Kohlrieser: ‘hostage at the
table’). Bij angst ben je weg uit het hier en nu. Ik
ben van mening dat dit een vrij normale staat is.
Dit geeft een vage onrust en de paniek zit (vaak
onbewust) in ons lijf. Een driver neemt het over.
Heel subtiel zakken we naar de vicieuze spiraal
van het negatieve miniscript.
In de zeer herziene second edition van TA-today
(2012) beschrijven Joines en Stewart dan ook een
veel bescheidener en realistischer mogelijkheid tot
het kunnen veranderen van ons script (blz 169).
Het is de erkenning dat het dan te pijnlijk is om
ín die zwaardere, diepere existentiële scriptovertuiging te vóelen (don’t belong, don’t exist). Zij
schrijven: “if someone is using a process script pattern
as a defence against another more harmful part of the
script, then any Adult decision to change the script pattern, is likely to fail.”
Zij schrijven hier Adult, echter het is natuurlijk
de besmette Volwassene die hier de leiding neemt.
Dit is de werking van angst. De angst ‘beschermt’
tegen de diepere en zwaardere scriptgevoelens.
Verraad geeft de boodschap: ‘je hoort er niet bij’.
Ik zie dit als een onzorgvuldigheid van de schrijvers rond de positionering van de Volwassene.
Wanneer de angst wordt opgemerkt en in het
bewustzijn komt, dan kan het wonder gebeuren.
Wanneer je vertraagt en je staat er bij stil dan pas
komt de zorgvuldige onderzoeksvraag van de
Volwassene:
‘Waar gaat mijn angst over?’ en dan: ‘waar voel ik
me nu, op dit moment eigenlijk (hartstikke) bang
voor?’ De Volwassene vertraagt, neemt alle tijd,
en heeft zorg en koesterende aandacht voor de
sensatie in het lichaam (ooit het doodsbange Kind
K0), die gevoeld en geïntegreerd kan worden.
Toos Graaff benoemt hoeveel weerstand er is om
te voelen ín de pijn in plaats van almaar te analyseren.
Ook benoemt de Volwassene de angst bij de
opvoeder en bij zich zelf. Dit is in de symbiose
onmogelijk. De Volwassene kan zeggen: “Papa,
voelt U zich soms bang? Ik zie dat Uw handen trillen
en Uw stem klinkt zo anders”.

Door de symbiose van de derde orde te introduceren, verwacht ik dat het begrijpelijk wordt,
dat het lastig is om helder te blijven. De angst te
onderscheiden van de bangheid. Ik denk hiermee
ook recht te doen aan het verschijnsel ‘protocol’,
de onbewuste fysieke verankering, die vooraf gaat
aan script. Berne verwijst in dit begrip impliciet
ook al naar een 3de orde verschijnsel. Hij verwoordt dit in ‘TA in psychotherapy’ 1973 blz. 118
als volgt: “In script analysis, it re-appears as script proper, which is a preconscious derivative of the protocol. An
unsatisfactory conclusion in the earliest years of life.”|

Bangheid
Met bangheid, een kwaliteit van het vrije Kind,
kun je wat. Angst is zo groot en ongewis dat je
van schrik in de vertrouwde overleving tuimelt.
Dus is het belangrijk om toe te geven, onszelf de
erkenning te geven dat we diep in ons een bang
Kind dragen. Dat Kind vraagt steeds weer om veiligheid. Het is zaak te erkennen dat de symbiose,
een mechanisme is dat ons in de tang neemt om
ons te beschermen voor ondragelijke pijn (trauma). Dat vraagt de liefdevolle discipline om overdag en in de nacht, keer op keer, onze Volwassene
in te zetten. De flits herkennen, de gedachtenflits
die de gedachtentrein op gang zet. De Volwassene
heeft als taak om onze amygdala op te merken, serieus te nemen en gerust te stellen. Angst herkennen en omzetten in bangheid; dan pijn herkennen,
vervolgens erkennen en verzorgen, dat is wat de
Volwassene kan. Het analyseren van de Symbiose
van de derde orde doet mijns inziens recht aan de
gelaagdheid en vraagt die minutieuze zorgvuldigheid. Ons lot omarmen als onze geliefde8 en er
niet tegen vechten.

Liefde en bangheid
Liefde doet de wonderen. Liefde is het vermogen en de bereidheid te wachten en heel precies
te luisteren, te openen... waar gaat het over? Wat
gebeurt er bij mij? Wat gebeurt er bij jou? Terwijl
het hart open blijft. Bij liefde is de Volwassene
aanwezig en wordt de symbiose herkend en benoemd.
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Vergeving

Verraden zijn

De filosofische en ethische vraag is hier aan de
orde:Vergeving is denk ik de belangrijkste en de
meest lastige herbeslissing, een gegeven dat het
meeste is misverstaan.
Kinderen hoeven hun ouders niet te vergeven en
kunnen hun ouders niet vergeven: simpelweg omdat ze niet zondig zijn. Schuld is heel verleidelijk:
je schuldig voelen en anderen schuldig vinden.
Dat geeft de illusie van macht: ‘ik had het wel
gekund, maar ik faalde’.
Het is zaak dat ouders zichzelf kunnen vergeven
dat ze vergissingen maken. Het geloof in zondigheid is mijns inziens een vergissing en eigenlijk
arrogant.
Er bestaat helemaal geen schuld en zondigheid.
Spinoza geeft in zijn Ethica het voorbeeld van de
vallende appel. Wanneer een appel op je hoofd
valt, veroorzaakt dat geen zuigend probleem.
Wanneer iemand echter opzettelijk een appel
tegen je hoofd gooit, dan zijn de rapen gaar.

Slachtoffer zijn van verraad kan je verleiden om
‘gelegitimeerd’ altijd boos te blijven, nooit meer
te vergeven en voor eeuwig in wrok te zijn. Het
is een uitnodiging om voor altijd in de afgescheidenheid te blijven. In de wrok nestelen en daar
je - schijnbaar - stevige basis te vinden. Tanden op
elkaar, hoofd omhoog en je koesteren in terecht
boos. En daaronder de existentiële angst voor
verlating. Wanneer je in de wrok zit, ben je uit de
gelukzaligheid en uit de intimiteit.

Opzettelijkheid, expres en bewust iemand iets aan
doen: kan dat eigenlijk? Spinoza stelt dat dit niét
kan. In zijn korte verhandeling over God, de mens
en zijn welstand legt hij uit dat we gewoon onze
natuur volgen. Dat we allemaal een vorm zijn van
het Goddelijke. En dat opzettelijkheid, iets expres
doen, simpel een daad is die je op dat moment
doet, omdat die dan klopt voor de ‘dader’.9
Voor verraad en verrader zijn geldt hetzelfde.
Het gaat over de illusie dat we dit opzettelijk
doen.
Het gaat over de illusie en het verzinsel, de constructie dat we schuldig zouden kunnen zijn.
Straf, iemand straffen, is de overtuiging dat iemand
‘bang’ maken, helpt. Ouders dreigen: ‘wanneer
je bijt, willen ze je nooit meer’. Je kunt dus in
de ban worden gedaan en dan willen ze je nooit
meer. Het gevaar van er nooit meer bij te horen
maakt dat liegen, je primaire integriteit verloochenen, aantrekkelijk wordt.
De Volwassene houdt van de waarheid en is trouw
aan zijn ziel.
De gecontamineerde Volwassene, eigenlijk dus een
onveilig gehecht Kind, sjoemelt met zijn ziel.
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Symbiose van de 3e orde en onveilige hechting: in Angst of in Liefde
Door de diepe symbiose is er dus een onveilige
hechting (Toos Graaff). De onveilige hechting
houdt ons in de afhankelijkheid en de angst.
In het leerboek Transactionele Analyse wordt Abe
Wagner geciteerd (blz 33 e.v.) Hij noemt ‘het
doorbreken van de symbiotische keten’ als de
belangrijkste taak in het stoppen van Bicycle-management (iedereen precies in het gelid). De ervaring met verraad in het bedrijfsleven illustreert de
opluchting wanneer iemand zich zelf trouw is.
Steeds weer is het de herbeslissing om in Liefde te
gaan en de Angst te herkennen.
De stap van vicieus naar delicieus. Juist niet in het
verraad blijven hangen, maar zoeken naar verzoening.10

Voetnoten
1. Dirk de Wachter, Borderline times, 2012.
2. A. de Bruijn, Partnerrelaties uit de symbiotische strop (artikel
elders in dit blad).
3. G. Jampolsky, Liefde is angst laten varen.
4. Het dierlijke brein dat bewustzijn heeft en verwerkt over
behoud van de plek in de groep.
5. Beintema, De Amygdala vertoont bij kinderen met een onveilig hechting een grotere dichtheid aan cellen, NRC.
6. Jan Knol theoloog/Spinoza-kenner: “en gij zult spinazie eten”
7. Erasmus, Lof der Zotheid, 1512.
8. Herakles, toneelgroep De Appel, december 2012.
9. Hertaling door Rikus Koops p134 e.v. ‘Van’t Ware en Valsche’.
10. Zie artikel ‘de delicieuse spiraal en kerstmis’.

Ervaringen met verraad
Onderstaand een aantal ervaringen met verraad en hoe het lukt om in te grijpen en weer te verzoenen:
van twee broers, in een organisatie en bij TA-opleidingen.

Alex Lagas
Ik ben 3 jaar en 8 maanden de jongste geweest
van 3 broers. Nadat mijn ouders mijn 2 oudste
broers hadden gekregen en het bij 2 kinderen
wilden houden, vonden zij een nieuwe richting in
hun leven.Vanuit dit nieuwe bewustzijn ontstond
de behoefte aan nog een kind. Ik was dus speciaal,
heel erg gewenst zeg maar. Zo hebben zij het mij
altijd verteld. Al gauw kreeg ik in de gaten dat mijn
2 oudere broers van ruim 4 en 8 jaar ouder iets
hadden met elkaar dat ik niet had; ze hadden elkaar.
Onze ouders hebben veel van ons gezinsleven
vastgelegd op film in onze kindertijd en ik moet
bij verraad tussen mij en mijn broers aan mijzelf
denken, aan een filmopname die mijn verlangen
om bij mijn 2 oudste broers te horen mooi en
pijnlijk weergeeft. Het is een opname uit begin
jaren zeventig, dus je ziet een wat vlekkerig beeld
in kleur en zonder geluid. Mijn broers en ik zijn
3, 7 en 10 jaar oud en wij zijn ‘Zorro-tje’ aan het
spelen, geheel in stijl met cape, laarzen en houten
zwaard. Wij rennen rondjes door de tuin en springen daarbij over een heg heen. Je ziet ons achter
elkaar aan rennen, eerst mijn oudste broer, dan
mijn tweede broer en dan ik. Met mijn zwaard
fier omhoog dribbel ik achter mijn broers aan.
Mijn oudste broer hopt met gemak over de heg
heen, mijn tweede broer lukt dit ook en ik denk
blijkbaar dat het mij ook gaat lukken. Ik spring en
kom toch echt niet verder dan halverwege de heg.
Ik kom frontaal in de heg en val er achterover uit,
ik krabbel op en loop er schuchter om heen om
vervolgens weer achter mijn broers aan te rennen.
Bij mijn aankomst in het gezin voelde het voor
mij alsof ik er ook meteen weer uit werd gezet.
Maar niet definitief, ik kon nog wat doen om er
bij te horen. Daar ben ik vervolgens naarstig mee
aan de slag gegaan. Ik besloot groot en sterk te
zijn, niemand nodig te hebben en veel dingen anders te doen dan mijn broers zoals andere sporten

en hobby’s. Naarmate mijn broers ouder werden,
trokken ze voor mijn gevoel meer naar elkaar
toe, het was alsof ze een pact hadden gesloten om
samen het bange pad van opgroeien te gaan. En
ik kon nog steeds niet over de heg springen en
verloor ze steeds meer uit het oog.
Toen werd mijn jongste broer geboren. Heel even
was er een tijd die leuk was, nieuw en samen met
mijn ouders en mijn broers rondom de leuke,
lieve, pasgeboren baby. Mijn broers kwamen
daarmee ook weer dichter bij mij te staan want
wij hadden een nieuw broertje. Op een gegeven
moment ging iedereen weer zijn eigen gang in
de nieuwe realiteit. Mijn ouders hadden er een
kind bij en mijn twee oudste broers hadden er
een jonger broertje bij. Maar voor mij was het een
hele grote verandering. Mijn positie in het gezin
veranderde, ik was niet meer de jongste en niet
meer zo heel erg speciaal. Mijn broers sprongen
weer over de heg waar ik nog steeds niet overheen
kwam en verdwenen aan de horizon.
Iedereen vond dat ik nu bij mijn kleine broertje
hoorde, de twee oudsten en de twee jongsten. Ik
herinner mij dat ik toen ik een jaar of 6 was op
een ochtend in de keuken kwam en de vuilnisbak
open maakte waar ik de resten van het ijs zag liggen, dat mijn ouders en de twee oudsten de avond
ervoor hadden gegeten. Zonder mij, voor mij
geen ijs met mijn broers en mijn ouders.
En nu? Nou, dan doe ik het maar alleen… Ik zal
ze laten zien dat ik het wél kan. Er zal een dag
komen dat ik over de heg kan springen maar dan
hoger en verder dan mijn broers. Ze zullen verbaasd zijn, iedereen zal verbaasd zijn, en zij zullen
bij mij willen horen! Wacht maar! En mijn kleine
broertje? Die heeft pech, als ik bij hem hoor zal
ik nooit meer bij mijn broers horen dus dat ga ik
nooit doen.
Hij zoekt zelf ook maar uit hoe hij over de heg
moet komen.
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Constantijn Lagas
Broederschap, verraad, vergeving en liefde
Wat doe je als Theo van der Heijden je vraagt een
stukje te schrijven voor het NVTA blad? Ik ging
bij mezelf te rade hoe ik zelf ook weer bij Theo
terecht was gekomen.
En zo kom ik bij het moment dat mijn telefoon
over gaat. Dat is op zich niet zo bijzonder; dat
gebeurt wel eens vaker. Ik zie in de display dat
het mijn broer Alex is. ‘Ha fijn’ denk ik bij mezelf.
We hebben sinds ongeveer drie jaar weer meer
contact. Het was na onze vader’s hartstilstand dat
het contact tussen ons in beweging kwam. De
gesprekken beginnen ook wat indringender te
worden, en zo ook dit gesprek. Mijn broer vertelt
namelijk, dat hij soms tegen een voor hem bekende grens aan loopt in zijn werk als TA coach.
In onze telefoon conversatie brengt hij naar voren
dat hij graag met mij gesprekken wil voeren bij
Theo, over hoe hij de relatie tussen ons twee heeft
ervaren en hoe hij deze soms nog ervaart. Wat
voor hem de uitdagingen daarin zijn, en daarmee
ook in zijn werk als coach.
Voor mij is dit een handreiking, die ik niet kan
afslaan. Ik ben er zelf de afgelopen zomer met
mijn integratieve therapeut achter gekomen, dat
ik er ook aan toe ben om met precies deze broer
toenadering te zoeken. Ik kan me dus geen betere
timing wensen voor een gezamenlijke therapie. Ik
wilde heel precieze vragen aan hem stellen, aangezien ik zoveel tijd en ervaringen alleen met hem
heb gedeeld en niet met mijn andere familieleden.
Enfin, in de eerste sessie met Theo gaan we al
gelijk de diepte in. Het emotionele landschap wat
zich aan mij openbaart, zorgt dat ik van de ene
verbazing in de andere val. Wat mij vooral opvalt
is, dat wij zeer verschillende belevenissen hebben
op emotioneel vlak. We hebben heel verschillende
observaties en herinneringen. Ik vind het verbazend dat we zo verschillen, terwijl we dezelfde
ouders, dezelfde lagere school, dezelfde sport club
en nog meer overeenkomsten hebben.
Fascinerend voor mij was ook om te zien hoe
Theo ons allebei kon helpen gronden in de verschillende gevoelens. Emoties die omhoog kwamen bij ons beiden en de ruimte die wij hiervoor
nodig hadden, konden we goed hanteren met
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zijn hulp. De sfeer die er heerste tijdens de sessies
was er dan ook één van veiligheid, vertrouwen en
geborgenheid. Zo kwam bij mij het al bestaande
gevoel van liefde naar mijn broer nooit in het
gedrang. Het onderschreef zelfs mijn natuurlijke
neiging naar vergeving. Ik vind het leven te kort
en wil niet te lang bij de onaangename dingen des
levens blijven stilstaan.
Ik wil niet langer treurig en bedroefd zijn, niet
vol zorgen. Ik wil gelukkig en blij zijn.Voor mij is
Abdu’l-Bahá een belangrijke inspirator. Hij moedigt mij aan op een persoonlijke, uitnodigende
manier om voor mijn geluk te kiezen. Ik vraag
mij dan af, als ik dan dit advies naast mij neerleg,
hoeveel zelfverraad ik dan pleeg of niet?
Liefde, vergeving en broederschap kan zeker onderhevig zijn aan verraad. Net zoals ik mezelf dit
kan aandoen in de vorm van zelfverraad, kunnen
anderen mij dit ook aandoen.
De focus van onze gesprekken kwam steeds uit
op verraad en hoe je van kleins af aan al patronen
opbouwt om hiermee om te gaan.Verraad om
loyaliteit boeit mij nog het meest in deze. Alleen,
loyaliteit aan wie of wat?
Mezelf beter leren kennen door samen met mijn
broer de intimiteit aan te gaan, dat had ik eigenlijk
tot voor kort niet voor mogelijk gehouden! Op
een respectvolle manier naar elkaar luisteren; echt
luisteren en voelen. En vooral voelen en weg van
het rationaliseren. En dan nog even dit: loyaliteit
aan mezelf vind ik een relatief begrip. Ik vind
de woorden van mijn idool Abdu’l-Bahá tot op
de dag van vandaag het meest onomwonden en
zuiverst aangaande zelfontwikkeling en zelftrouw.
Zijn vader schreef zelfs: “Plant in de tuin van uw
hart slechts de roos der liefde.”
Hoe eenvoudig kan het leven dan toch ook weer
zijn hè.

Anoniem
Het bedrijf waarvoor ik werk is lid van een vereniging die één keer per jaar een event organiseert
waar alleen executives (directeuren) voor worden
uitgenodigd. Er wordt door de organisatie ook
expliciet aangegeven dat het niet de bedoeling
is dat er non-executives aanwezig zijn. Mij werd
gevraagd om me op het event te profileren als

directielid. Zelf ben ik actief als senior accountmanager (non-executive).
Aan de tafel waar ik zat, introduceerde ik mijzelf
als commercieel directeur. Naast voor mij onbekende organisaties zat er ook een klant aan tafel,
waarvan ik de persoon in kwestie niet kende. Ook
aan die persoon stelde ik mij voor als commercieel directeur. Na het eten stond ik te praten met
een dame. Pas achteraf kwam ik erachter dat zij
bestuurslid was van de vereniging die dit event
organiseerde. Zij begon mij allerlei vragen te stellen die voor een commercieel directeur dagelijkse
kost zijn. En als senior accountmanager moest ik
improviseren. Na dat gesprek voelde het alsof ik
mijzelf de hele avond stond te verraden. Ik heb
immers tegen iedereen die ik gesproken heb, staan
liegen. De rest van de avond kon ik aan niets anders denken en kreeg zelfs last van mijn maag.
’s Nachts heb ik amper geslapen. Ik bleef maar
malen. Wat gebeurt er als mijn collega straks bij
die klant komt en te horen krijgt dat ik mij geprofileerd heb als commercieel directeur, terwijl
ik dat niet ben? Wat gebeurt er als ik wederom die
dame van de organisatie tegen het lijf loop (en die
kans is groot), moet ik dan weer liegen? Prompt
kreeg ik via Linkedin uitnodigingen van personen die ik op het event gesproken had. Op mijn
profiel staat dat ik senior accountmanager ben.
Mijn maag draaide zich om; het is duidelijk dat ik
heb gelogen.
Mijn therapeut heeft nog niet zolang geleden een
briefje geschreven met daarop: “Trouw aan mijn
primaire integriteit, aan mijn zuiverheid, mijn eigen
kleur”. Wat er die avond gebeurd was, stond daar
haaks op: hoogverraad! Mijn besluit stond vast, ik
moest die mensen gaan benaderen om te vertellen
wie ik werkelijk ben.
De dagen daarna heb ik contact gezocht met de
personen die ik nog kon achterhalen. Iedereen
reageerde op een positieve manier. Men vond
het dapper en sportief dat ik hier op een eerlijke
manier voor uit ben gekomen. Ik voelde mij weer
goed en kon e.e.a. achter mij laten. Dit gebeurt
mij niet nog een keer!
“Trouw aan mijn primaire integriteit, aan mijn zuiverheid, mijn eigen kleur”

Joost Levy
Als ik als opleider zelf in spel terecht kom.
Niemand is scriptvrij. We zetten ons als opleiders in om onze trainees hun eigen herhalende
patronen te laten ontdekken en te onderzoeken;
hen te helpen de achterliggende elastiekgevoelens
tot rust te laten komen. Afscheid nemen van oude
loyaliteiten, scriptbesluiten die niet meer passend
zijn in het autonoom leven, in het hier-en-nu
staan centraal en het nemen van herbesluiten tot
passend, effectief en positief gedrag zijn impliciet
deel van een TA leergroep.
Daarnaast heb ik, ook als opleider, mijn eigen ‘bagage’. Ik heb overtuigingen, die door mijn intensieve TA leertraject hopelijk minder snel opspelen
en het begeleiden van trainees niet belemmeren.
Maar soms haakt er toch een angeltje aan bij een
situatie in het werk in de groep. Mijn eigen overtuiging dat ik het goed moet doen voor anderen,
geen fouten mag maken en ik altijd antwoord
moet geven, kunnen onder druk komen te staan.
Bijvoorbeeld wanneer de vraag van de trainee(s)
aangestuurd wordt vanuit hun eigen script en tegelijkertijd een appèl doet op mijn valkuilen. Het
is logisch dat wanneer de (door script aangejaagde) vraag aanhaakt bij mijn eigen belemmerende
overtuiging, de uitnodiging aanwezig is om mee
te gaan spelen.
Laat ik het concreet maken.
Een trainee stelt een vraag die vanuit mijn perspectief niet aansluit bij de kaders die binnen de
opleiding gelden. Ik voel wel aan dat er iets niet
klopt maar ben mijzelf niet bewust van de essentiele scriptvraag/speluitnodiging. Ik benoem vanuit
mijn eigen valkuilen toch de vraag van de trainee,
zonder te reflecteren op de betekenis van de vraag
in het kader waarin deze wordt gesteld.
Vervolgens ontstaat er een discussie waarin ik
mijzelf in een spel voel uitgenodigd. Mijn script
belemmert mij echter om na te denken over
de essentie wat er speelt. Ik blijf ingaan op de
disfunctionele vraag of ik blijf ontwijken of schuif
geheel naar de slachtofferpositie en ga mijzelf
verontschuldigen. Hoera, Leiden in last en het spel
van de trainee en van mijzelf wordt uitgespeeld.
De oplossing: ten eerste: pas op de plaats. Stilstaan
bij de transacties. Benoemen waar ik zelf aanhaak
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en onderzoeken of de trainee dit herkent. Soms
lukt dat niet direct en is de emotie zodanig hoog
dat de ratio te laag is. Dan is een time out gewenst.
Vervolgens op een volgend moment, de volgende
dag of een bijeenkomst verder een nieuw onderzoek creëren.
Door werkelijk het onderzoek in te gaan met
respect voor de behoefte van de trainee en het
onderzoek van de achterliggende belemmerende
(script) overtuigingen en deze naast mijn eigen
valkuilen te leggen, geeft mijns inziens werkelijk
inzicht in de actuele processen aan beide kanten
van het transactie proces.
Dit proceswerk ‘on the job is’ mijns inziens vanuit
didactisch perspectief een groot geschenk voor
alle betrokkenen in een opleidinggroep. Je zit
er niet op te wachten, maar waar echt gewerkt
wordt, vallen voortdurend splinters en dit zijn
tegelijk de pareltjes van het gezamenlijk leren.
Een ‘community of practice is a joy forever’.

Theo van der Heijden
Verraad in de opleiding.
Ik verzorg samen met Angelien de Bruijn de TA
basisopleiding Coaching en Counseling. In de
opleiding merken we dat je kwetsbaar opstellen en
transparant durven zijn soms lastig is. We vinden
het wel noodzakelijk om de trainees daarin op
te leiden. Het gaat er dan dus met name om de
projecties en de achterliggende verlating te onderzoeken. Wat is lastig om onder ogen te zien? Wat
leg je onbewust bij een ander? Hoe herhalen we
het verraad dat we zelf hebben meegemaakt weer
op anderen?
Ik werk al 40 jaar met TA, en zeker na mijn TSTA,
voel ik een sterke neiging om het inmiddels allemaal te ‘moeten’ weten en te beheersen. Ik word
ook erg gedreven om het goede voorbeeld te
willen geven.
Recentelijk kwam ik in de volgende vrije val:
Na de grote vakantie was er 8 weken geen opleiding geweest. Ik kwam vol met inspiratie terug en
verheugde me op de eerste dag. Ik voelde sterk
het verlangen om iedereen te doordringen van
het feit dat we ‘in aanleg altijd al compleet gezond
zijn en dat altijd al waren’. Mijn visie is dat we al
gezond zíjn; dat hoeven we niet te worden.
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Het script brengt ons in een vals bewustzijn, een
miskenning van ons briljant-zijn (geïnspireerd
door Ken Mellor’s meditatie: ‘completely healthy’).
Toen een deelnemer zich aan het begin van die
dag ziek meldde, belde ik op. Ik nodigde haar
dringend uit toch te komen, ziek en wel. Ik zei:
“we leggen wel een matras neer, want in je eentje thuis
blijf je toch maar je script herhalen: de groep is de gezonde bedding die je nodig hebt.”
De trainee kwam niet deze dag. En ongemerkt
stoorde ik mij enorm aan de weigering. De groep
merkte dat op, ik voelde me echter heel beslist in
mijn inzicht, dat ze een verkeerde beslissing had
genomen. Toen zij de volgende dag wel verscheen
en zorgvuldig informatie gaf over haar afwezigheid luisterde ik wel. Echter inwendig kon ik
niet loslaten, dat ze er de vorige dag beter wel
had kunnen zijn.Voor mij zelf onopgemerkt was
ik aanvallend en wilde ik haar overtuigen van
de hardnekkigheid van haar script en dat ze dat
onvoldoende besefte.
Angelien en de groep merkte mijn onrespectvolheid over haar keus thuis te blijven op. Ik voelde
nog veel spijtigheid over de gemiste kans van de
frisse krachtige start met iedereen. Ik bleef bij
mijn standpunt dat de trainee beter wel had kunnen komen. Ik zat er echt in vast en wilde niet
bewegen.
Op een moment gaf één van de trainees mij terug
dat zij mij ervoer als een zielig jongetje, dat zich
in allerlei bochten wringt.
Dat raakte me want ineens zag ik mezelf in mijn
gezin van herkomst opereren.
Op dat moment stond ik eigenlijk ook pas toe dat
er ingegrepen werd in het proces. Angelien nam
de leiding in het proces en ik ging onderzoeken
waar de elastieke bandjes zaten.
In mijn gezin van herkomst voelde ik me onveilig
en bang. Dat kon ik echter niet laten merken. En
zeker kon ik nóoit toegeven dat ik eigenlijk een
kwetsbaar jongetje was. Ik voelde me vaak ongelukkig. We pestten elkaar regelmatig in ons gezin.
Ik voelde nu mijn kramp, een heel onplezierig
gevoel. Ik realiseerde me ineens dat dit nu niet
meer hoeft; dat het nu veilig is.
Ik besefte dat ik kwetsbaar kan zijn, dat ik niet

in mijn ‘wees sterk’ hoef te blijven en dat het
belangrijk is, dat ik dat ook niet onderhuids opleg
aan mijn trainees. Achteraf zie ik dat ik zelf last
had van de hardnekkigheid van mijn script en dat
projecteerde op haar. Er was sprake van een parallel proces.
Nu kwam de zegen van de eenvoudige waarheid
van wat er bij mij werkelijk speelde en de oprechte goede bedoeling die er onder zat.

omgeving creëren waar het zelfverraad welkom
is. En vervolgens met elkaar zorgvuldig naar de
rubberbands, de projecties en alle overdracht en
tegenoverdracht kijken.
Een feest om met TA te werken.

Het meest bijzondere voor mij was, dat de trainees
terug gaven dat ze toestemming hadden gekregen
om stevig en kritisch naar mij toe te blijven en
helemaal gelijk te krijgen en dat mijn ongelijk
geen afgang bleek. Integendeel: De trainees meldden juist rust en gevoel van erkenning en vooral
herstel van gelijkwaardigheid.
Voor mij werd hiermee weer de kracht van de
visie en methode in TA bevestigd. Het is heerlijk
als de waarheid op tafel kan komen. Het helemaal
transparant kunnen zijn en met elkaar een veilige

Persoonlijk

Creatief

Autonoom

TA academie new event
Een dag met Dr. Steve Karpman
en zijn Drama-driehoek
Woensdag 7 mei 2014 - Antwerpen
Ter gelegenheid van de start van de TA academie in België komt Steve Karpman naar
Antwerpen. Samen met Mil Rosseau, Anne de Graaf en anderen werkt hij met de
deelnemers aan dieper begrip van Spel en Drama-driehoek.
Aanklager

Redder

De conferentie is bestemd voor Belgische en Nederlandse professionals die
werken met of geïnteresseerd zijn in de ideeën achter de Drama-driehoek.
Voor verder info en aanmelding: www.ta-academie.nl
We werken ﬁlevrij van 13.00 tot 19.30 uur!

Slachtoﬀer

TA academie

Partnerrelaties uit de symbiotische strop!
Angelien de Bruijn

Angelien de Bruijn is bezig met haar examen voor Certiﬁed Transactional Analyst Counseling. Ze werkt als counselor,
(team)coach en trainer vanuit haar eigen bedrijf AdBconsult in Amsterdam. Verder is zij als adviseur, opleider en
counselor verbonden aan Instituut Van der Heijden in Utrecht. Angelien en Theo zijn liefdespartners en geven samen
en ieder vanuit de eigen praktijk parencounseling (in groepen).

Er bestaat in ons een kinderlijke hoop dat we
alsnog zullen verkrijgen wat we te kort gekomen
zijn in onze kindertijd. De hoop dat onze verlangens en behoeften als gevolg van de verlating
(de kwetsingen) die we hebben ervaren, alsnog
vervuld worden. Dat we eindelijk krijgen waarop
we recht denken te hebben. Er staan nog ‘oudertegoeden’ uit. En onze partner geven we een
belangrijke rol in het inlossen van die belofte. Dat
bedoelen we als we spreken over de symbiotische
illusie.
Maar zoals gezegd, we streven een illusie na. Er is
de onbewuste verwachting dat de partner voor het
gekwetste Kind in ons zorgt. Als dat niet gebeurt,
voelt dat opnieuw als een verlating en verraad.
We voelen ons diep teleurgesteld. We gaan onze
innerlijke boosheid voelen en we worden steeds
dwingender en wrokkeriger. We sluiten ons hart
voor onszelf en voor elkaar. Dat werkt uiteindelijk
als een strop voor de relatie.
Bewustwording van deze negatieve spiraal in
partnerrelaties is van vitaal belang. Als er irritaties
en blokkades worden ervaren in de relatie, gaat
het meestal om een elastiekeffect naar de trauma’s
uit de kindertijd. Dat maakt dat we dan onbewust
terugschieten in de kinderlijke machteloosheid
(K1 of K0). We trekken ons terug in onszelf. We
gedragen ons naar onze partner wisselend vanuit
de Ouder en Kindpositie. Er is een sterke neiging
bij de teleurgestelde partner om de communicatie
tussen de partners in de Dramadriehoek te trekken.
Om onszelf uit de Dramadriehoek te halen is het
nodig dat we onze Integrerende Volwassene (V2)
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beschikbaar maken. Onze Volwassene kan ons in
het proces begeleiden om de symbiotische illusie
op te geven.
Zo leren we zelf verantwoordelijkheid te nemen
voor ons gekwetste Kind. We leren onze neiging
af om dat gekwetste Kind uit te willen besteden
aan onze partner. De Volwassene kan ons behulpzaam zijn om naar de onderliggende pijn toe te
gaan en de wond te verzorgen.
Een mooie illustratie van hoe trauma’s uit de kindertijd, de partnerrelatie kan vergiftigen, maakten
wij mee tijdens een workshop van Jack Dusay.
Tijdens het jaarlijkse congres in Osaka gaf hij ondermeer een demonstratie van een paren-therapie.
Jack vroeg aan het paar wat het probleem in hun
relatie was.Vervolgens vroeg hij aan beide partners hoe het probleem, hun innerlijk Kind raakte.
Welke kinderlijke gevoelens hiermee gepaard
gingen? Vervolgens liet hij beide partners in een
2-stoelenoefening met hun innerlijk Kind praten.
Daarin werden de traumatische overtuigingen
zichtbaar van het Kind.
Het bleek hoe lastig het voor de Volwassene is om
in samenwerking met de Konstruktieve Ouder1,
het Kind te helpen naar de realiteit van liefde te
gaan. In het kader van de demonstratie was de tijd
om beide partners daarin te helpen helaas beperkt.
Toch lukte het bij één van de partners dat het
Kind op de stoel begon in te zien, dat de kinderlijke waarheid aan revisie toe was. Bij de andere
partner was het Kind op de stoel vasthoudend in
de overtuiging dat er niet van het Kind gehouden
werd.
De koppigheid die hierin zichtbaar werd, moet
heel serieus genomen worden. Het vergt meer tijd
op de stoel en liefdevolle aandacht en inzet van de

Volwassene en Konstruktieve Ouder om het Kind
te helpen vertrouwen te ontwikkelen, waardoor
de oude overtuigingen losgelaten kunnen worden.
Onze ervaring is dat de door Jack Dusay gehanteerde methode, een goed format is om partners
behulpzaam te zijn bij stagnaties en blokkades in
de liefdesstroom. Dit proces in het bijzijn van de
partner doormaken, helpt de partners om compassie te ontwikkelen voor elkaar. Het is daarbij
uitdrukkelijk de bedoeling dat die compassie via
de Volwassene uitgedrukt wordt, om opleven van
de symbiotische illusie te voorkomen.
Daarnaast is het fijn als er een Contract is tussen
de partners dat Protectie geeft aan het innerlijk
Kind. In dat Contract kunnen de partners vastleggen dat ze er naar streven om elkaar ok te houden, onafhankelijk van wat er gebeurt. Daarnaast
kunnen ze bijvoorbeeld ook afspreken dat ze ‘in
contact blijven’ en dat ze daarvoor een heldere
structuur hanteren zoals ‘linken’2, die ze dagelijks
of wekelijks uitvoeren.

selen ze van rol. Deze procedure kan een paar keer herhaald
worden, afhankelijk van de behoefte van (één van) de partners.
Ook kunnen de partners afspreken welke tijd ze willen besteden. Deze procedure nodigt de Volwassene uit en ontkracht
de zuigende werking van de Dramadriehoek. Na het linken
bedanken de partners elkaar. De inhoud van de Linking wordt
niet gebruikt om later over te discussiëren. Wel kan een nieuwe linkingsessie afgesproken worden. Deze structuur werkt als
de partners zich gedisciplineerd aan de afspraken houden. Het
is handig om deze structuur al in goede tijden met elkaar te
gebruiken!
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Johnson, S. Houd me vast, 2012.
Gilbert & Schmukler. Brief therapy with couples, 2001.
Stewart & Joines. Handboek TA, 2008.
Mary and Robert Goulding. Changing Lives Through Redecision
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Hoe belangrijk en heerlijk als onze Volwassene
steeds weer in staat is om het elastiekeffect te
herkennen. En ook als de Volwassene ons helpt
om onszelf uit de symbiotische strop te halen, op
eigen benen te staan, autonoom te zijn en voor
het Kind in onszelf te zorgen!
Daarmee helpen we onszelf vanuit de Volwassene en Konstruktieve Ouder naar een structurele
liefdevolle verbinding met onszelf en met anderen. Je partner wordt dan weer je geliefde! In de
chemische processen in je lichaam maak je dan
oxytocine aan; het liefdeshormoon! We rusten
uit, we ontspannen en we kunnen met elkaar tot
oplossingen komen en van de liefdevolle ontmoeting genieten. Het stekelvarken heeft een mollig
aanraakbaar huidje gekregen.

Voetnoten
1. De Konstruktieve Ouder is samengesteld uit de Positieve
Voedende en Structurende Ouder uit het Functionele Model
Egotoestanden.
2. Linken is een vorm van communiceren, waarbij de partners
tegenover elkaar zitten. Om de beurt spreken de partners 10
minuten uit wat er in hen omgaat. Ze spreken volledig in de
ik-vorm. De partners kijken elkaar aan tijdens de procedure.
Degene die stil is, kijkt vriendelijk neutraal, als een boedha.
De boedha representeert de Volwassene. Na 10 minuten wis-
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Onveilige hechting en verraad
Toos Graaﬀ

Zij heeft een praktijk in Katwijk, als lichaamsgerichte therapeut. Zij is geschoold in TA, NLP, lichaamsgerichte psychotherapie, quantumpsychology, systemisch Werk, traumawerk en momenteel in neuro-aﬀective psychotherapy.
Daarnaast werkt zij samen met Theo van der Heijden, zij geven 4-daagse therapeutische trainingen in emotioneel
vaardig worden (ook voor relaties), in omgaan met trauma en intimiteit & seksualiteit. Verder geeft zij elke maand een
dag familie- en traumaopstellingen. Voor verdere informatie : www.toosgraaﬀ.nl

Inleiding
Theo van der Heijden vroeg mij iets te schrijven
over het verraad dat het kind ervaart, als de hand
(van de Ouder) die het kind liefde geeft, ook de
hand is die slaat. Ik voelde meteen een Nee, want
ik zag niet waar ik de tijd vandaan moest halen en
ik voelde een enorme spanning in mijn lichaam
om nee te zeggen tegen Theo.Vanuit mijn grote
loyaliteit naar hem (we geven al 14 jaar trainingen samen), zou ik echter graag aan zijn verzoek
willen voldoen. Ja zeggen voelde als verraad aan
mezelf, nee zeggen als verraad aan hem (maar
eigenlijk aan een ander deel van mezelf), met de
daaraan gepaarde angst voor boosheid en verlating.
Kortom, het thema lag meteen op tafel. Als je dit
leest, weet je welk deel gewonnen heeft.
Ik wil beginnen met iets te vertellen over veilige
en onveilige gehechtheidsrelaties.Vervolgens ga
ik na in hoeverre er sprake is van verraad aan het
kind bij onveilige hechting, om daarna iets te vertellen over hoe je jezelf en/of je cliënt mogelijk
kunt helen. Ik eindig met enkele oefeningen uit
onze trainingen die in dit kader waardevol zijn.
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heidspersoon (daarom schrijf ik verder over
ouders met een kleine letter o). John Bowlby is
de eerste die daar uitvoerig onderzoek naar heeft
verricht en veel anderen zijn hem hierin gevolgd
(zie voor relevante literatuur de lijst aan het eind
van dit artikel).
Veilige gezonde hechting vindt plaats wanneer
de ouders aanwezig en consistent zijn, een veilige
fysieke en psychische basis bieden, als ze in hun
communicatie voorspelbaar, gevoelig en afgestemd
zijn en interesse tonen in het kind. De eerste drie
jaar zijn het belangrijkst (TA: opbouw script, er
zijn dan vele ‘mengvormen’ mogelijk). Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 2/3 van de kinderen
tussen een en twee jaar oud een veilige relatie
opbouwt en 1/3 deel onveilig gehecht is.Veilig
gehechte kinderen huilen als hun moeder weggaat, laten veel stressreacties zien in hun zoeken
naar hun moeder, zijn blij als hun moeder weer
terugkomt en reguleren de stress van het alleen
gelaten worden in redelijk korte tijd.

Hechtingspatronen

Wanneer er sprake is van onveilige hechting, zijn
er drie algemene aanpassingspatronen te onderscheiden, ook wel onveilige hechtingspatronen
genoemd.

Kinderen groeien op in een netwerk van gehechtheidsrelaties, in TA aangeduid als het Oudersysteem. Een optimale gehechtheidsrelatie wordt
aangeduid als ‘veilig’. Een kind kan bijvoorbeeld
met de moeder veilig zijn gehecht en met de
vader onveilig, of met beide ouders onveilig, maar
veilig met een opa en oma of een leidster uit een
kinderdagverblijf. Er is wel een hiërarchie, meestal
is een van de ouders de belangrijkste gehechts-

Vermijdend gehechtheidspatroon
Als de ouders afwezig zijn of emotioneel niet
beschikbaar, wellicht zelfs vijandig, afwijzend of
verwaarlozend, wanneer ze ongevoelig zijn voor
de noden van het kind, slecht communiceren bijvoorbeeld niet aangepast aan de leeftijd van het
kind, met weinig of inconsistente gezichtsexpressie - dan is er kans dat het kind zich aanpast door
contact te vermijden. Waarom zouden kinderen
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immers contact maken, als ze toch niet krijgen
wat ze nodig hebben? Deze kinderen tonen
weinig ‘bonding’ gedrag en lijken niet gestrest als
de moeder weggaat. Als de moeder terugkomt,
laten ze weinig emoties zien en hebben ze geen
behoefte aan lichamelijk contact. Zij lijken dus erg
autonoom. Dit zijn op het eerste gezicht ongecompliceerde kinderen, maar hun cortisolgehalte
is extreem hoog.
Eenmaal volwassen, hebben zij weinig of geen
herinneringen aan vroeger (door verstoorde
geheugenopbouw).Vaak vinden ze relaties niet
belangrijk, leven ze alleen, hechten ze veel belang
aan hard werken en onafhankelijkheid en hebben ze veel dissociatieve symptomen. Belangrijke
injuncties zijn: Besta niet, Kom niet dichtbij.
2
Ambivalent hechtingspatroon
Als ouders het ene moment wel en het andere
moment niet beschikbaar, oplettend, gevoelig en
effectief zijn, of hun eigen emotionele staat aan
hun kind opdringen, of opgeslokt zijn in of door
hun eigen trauma’s en daardoor niet op de signalen van het kind reageren, dan gaat het kind ambivalent reageren. Als de moeder weggaat, vertonen
deze kinderen veel stress en hebben ze veel tijd
nodig om weer rustig te worden. Als de moeder
wil troosten, duwen ze haar weg, dus ze tonen wel
hun behoefte, maar willen niet getroost worden.
Ze blijven dan ook onzeker of aan hun behoeften
zal worden voldaan. Er komt een overfocus op de
ander en de balans tussen de behoefte aan alleen
zijn of samen zijn wordt verstoord. Ook naar
anderen zal het kind dan onnodige onzekerheid,
voorzichtigheid en onveiligheid voelen. Het kind
voelt een honger naar nabijheid met tegelijkertijd
een verlammende angst om die nabijheid weer te
verliezen.

Eenmaal volwassen, zijn ze veel bezig met vroegere verlating, laten ze verleden en heden veelal
door elkaar lopen en verdedigen ze zich bij voorbaat tegen toekomstig verlies (je bent er nu wel,
maar blijf je ook, ben ik wel goed genoeg voor
jou, enz.?). Daardoor vertonen ze zelf emotioneel
inconsistent gedrag. Belangrijke injuncties zijn:
Wees niet belangrijk, Wees niet jezelf.

3
Gedesoriënteerde gehechtheidspatroon
Als de ouders in hun communicatie paradoxale
boodschappen geven, zoals ‘kom hier en ga weg’,
of in hun interacties dreigend zijn en het kind
echt in de war maken, niet te volgen zijn, bijvoorbeeld door te slaan en dan weer lief te zijn
of een kind (seksueel) misbruiken, raakt het kind
gedesorganiseerd.Vooral de plotselinge extreme
shifts in het gedrag van de ouders creëren bij deze
kinderen een gedesorganiseerde gehechtheid. Als
de moeder weggaat, hebben ze wel een bepaalde
strategie om hier mee om te gaan, maar als ze
terugkomt, lijkt die strategie ‘ uit elkaar te vallen’ en vertonen ze chaotisch, vreemd gedrag. Ze
zoeken dan bijvoorbeeld met de rug toenadering
of maken vreemde bewegingen zoals fladderen
met de handen of druk bewegen met de benen,
of huilen en lachen tegelijk. Ze kunnen dus de
ouder niet als troostend of geruststellend ervaren,
want de ouder zelf is de bron van hun angst. Er
is geen veilige haven en geen vlucht of vechten
mogelijk om de dreiging te verminderen. Deze
kinderen kunnen dan vast komen te zitten tussen
toenadering en vermijding en kunnen in zombieachtig, dissociatief gedrag vervallen. Ze kunnen
sociale problemen krijgen, aandachtsstoornissen,
ze kunnen agressief worden of heel controlerend
naar anderen. Onoplosbare paradoxen lijden tot
overweldigende gevoelens, met daarmee gepaard
gaande disregulatie en een onvermogen om problemen op te lossen. Deze kinderen hebben de
grootste kans op psychiatrische stoornissen. Twee
grote drives zijn in conflict: de innerlijke drive om
te hechten en de instinctieve drive om te overleven.

Eenmaal volwassen, tonen ze dit gedrag weer .
Wanneer de trauma’s groot zijn, kan dat onder
meer leiden tot een borderline persoonlijkheidsstoornis. Deze vorm van onveilige hechting komt
het minst voor. Belangrijke injuncties: Besta niet,
Wees niet belangrijk, Kom niet dichtbij, en veel
‘double binds’ zoals: Groei niet op en Wees geen
kind.

Verraad?
Bij alle vormen van onveilige hechting is er sprake
van verraad aan het kind; het kind krijgt immers
niet de veilige omgeving die het nodig heeft om
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gezond op te groeien. Alleen gebeurt dit door
ouders die op hun beurt zelf verraden zijn, dus is
in dit verband verraad een terechte term? Verraad
raakt voor mij aan opzettelijkheid, en daarvan
is eigenlijk geen sprake, wat ouders overigens
vervolgens niet ontslaat van hun verantwoordelijkheid jegens hun kind. Ik zou dan ook het liefst
spreken van verlating. Dit komt mede omdat ik
een heel leuke, lieve vader had (helaas overleden
toen ik 12 was), die ook heel driftig kon worden
en kon slaan. Om hem van verraad te betichten,
voelt als onterecht, ook al heeft het loyaliteitsdilemma waar ik dit stuk mee begon, hier ontegenzeggelijk mee te maken.

Heling
Wat kun je doen om te helen als je onveilig bent
gehecht? Daar zijn legio methoden voor. Ik zal er
eerst iets algemeens over zeggen en dan nog een
paar manieren noemen die wij (Theo en Toos)
gebruiken in onze trainingen. Ik ben me ervan
bewust dat het cliënten- en therapeutenperspectief
hierbij wat door elkaar lopen, maar ga er gemakshalve van uit dat elke therapeut ook cliënt is.
Voor mensen met een vermijdend gehechtheidspatroon is het nodig dat ze meer contact maken met anderen en vooral de waarde van contact
en relaties gaan inzien en voelen. Dat laatste is niet
makkelijk, want zodra iemand waardevol wordt of
emotioneel belangrijk, gaan alle seinen op rood.
Belangrijke Permissies: Ik ben blij dat je leeft/Je
hoort hier/Wat je nodig hebt, is belangrijk voor
mij/Ik ben blij dat jij jij bent/Je leeft en bent welkom/Je kunt al je gevoelens voelen/Het is veilig
om kwetsbaar te zijn en uit te reiken.
Voor mensen met een ambivalent hechtingspatroon is het vooral belangrijk dat ze contact met
zichzelf maken, meer tijd nemen om alleen te zijn
in rust om zichzelf te voelen en hun verlangens te
ontdekken en vervolgens kenbaar te gaan maken.
Belangrijke Permissies: Je bent om van te houden/
Ik zal er voor je zijn/Ik respecteer je grenzen/
Je hebt het recht op je eigen ruimte en privacy/
Denk aan mij als iemand die van je houdt als ik
(of jij) weg bent/Je kunt naar me toe komen of
me roepen als je me nodig hebt.
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Voor mensen met een gedesorganiseerde
gehechtheid geldt wat voor beide anderen geldt.
Kunnen verbinden en kunnen blijven, betekent
dan contact maken en hechten en kunnen omgaan met de afweerbeweging die dan optreedt.
Belangrijke Permissies: Ik let op jou en op wat je
nodig hebt/Het spijt me als ik je heb laten schrikken/Laten we allemaal even kalmeren en praten/
Ik zal je beschermen en voor je opkomen/Laat
me je heldere richtlijnen geven.
Voor alle vormen van onveilige hechting is het
van wezenlijk belang de hoge alertheid in het
eigen lichaam te kunnen voelen en de mogelijkheid te ontwikkelen om met die hoge alertheid
om te gaan en die naar meer ontspanning te
beïnvloeden.Veel hedendaagse therapieën, zoals
de SE (Somatic Experiencing)) van Peter Levine
en de Neuro-affective Psychotherapy van Marianne Bentzen en Susan Hart hebben daar goede
methoden voor. Beide methoden geven aan hoe
veel praten en verhalen het therapeutisch proces
kunnen verstoren, omdat het juist mensen te veel
brengt naar hun denken, hun prefrontale cortex,
i.p.v. naar de laag van zintuiglijk waarnemen en
voelen, het reptielenbrein en het limbisch systeem
(hier is veel meer over te zeggen, maar dat valt
buiten de scope van dit artikel). Eric Berne zei
ook al: ‘Cure first and analyze later’. Niet makkelijk voor menig TA’er (mezelf incluis), omdat
de scriptanalyse snel uitnodigt tot het uiten van
vooronderstellingen over oorzaak en gevolg.

Onze trainingen
Wij geven onder meer 4-daagse therapeutische
trainingen in Emotioneel Vaardig Worden (deel 1
en 2, met als rode draad de methode van Claude
Steiner. Onze trainingen worden bezocht door
allerlei mensen, bij wie de vormen en mate van
veilige en onveilige gehechtheid zeer kunnen variëren. Wat uiteraard voor een ieder van belang is,
dat wij een zo veilig mogelijke omgeving creëren,
waarin wij betrouwbaar, kundig en transparant
zijn (Protectie, Potentie, Permissie). Om te helen,
is het ons inziens vooral belangrijk aan te sluiten
bij wat iemand al aan hulpbronnen heeft. Het
gaat daarbij om hulpbronnen in het eigen lichaam
van de cliënt: waar voelt het veilig? Bij de desorganiseerde gehechtheid is het belangrijk veilige

mensen die er eventueel in het leven van de cliënt
zijn geweest, als hulpbron te installeren. Het is
mij opgevallen dat, als die er niet zijn, er vaak
wel een dier is geweest. Als mensen ervaren dat
ze weliswaar niet de regie hebben over wat er in
hun lichaam gebeurt, maar wel over waar ze hun
aandacht op richten, dan geeft dat een gezond
gevoel van controle.Vandaar uit kunnen ze dan in
kleine beheersbare stappen aan hun trauma’s werken, door dat wat ze eerder niet hebben kunnen
uiten, en wat als het ware vastzit in hun lichaam
(de vecht-vluchtrespons van ooit), stukje bij beetje
naar buiten te brengen. Daarnaast is lichaamswerk,
waarbij liefdevol contact wordt gemaakt met het
eigen lichaam en dat van de ander, mooi om vertrouwd te raken met aanraking en expressie.
Zoals al in de inleiding aangegeven, beperk ik mij
tot een klein aantal waardevolle werkvormen. Wat
ook veel inzicht geeft, is een oefening in uitreiken
(herstel van de onderbroken uitreiking). Daarbij bedoel ik met uitreiken ‘nemen’ in plaats van
‘geven’, iets waar bijvoorbeeld vooral mensen met
een ambivalente gehechtheid heel goed in zijn.
Een oefening in tweetallen, waarbij de een (A)
de handen open in zijn eigen ruimte beschikbaar
maakt voor de ander (B). B reikt zijn handen uit
en neemt de handen van de ander. Natuurlijk is
het geen probleem om gedissocieerd de handen
van de ander te pakken, maar als A open is en in
contact is met zijn/haar eigen lichaam, wordt alle
weerstand voelbaar. Kun je dan de moed vinden
om toch uit te reiken, ook al heb je onbewust
ooit besloten dat nooit meer te doen? Kun je de
ander aankijken en een reality check uitvoeren?
Hoe groot is de kans dat de ander je pijn zal doen,
door zijn handen weg te halen of je te claimen of
te slaan? Deze oefening wordt dan ‘s avonds gevolgd door een Yin-Yang oefening waar iedereen
een uur de tijd heeft om zijn of haar verlangens
te uiten en hopelijk vervuld te krijgen. Dit is een
speelse manier om het uitreiken (verlangens uiten
is een vorm van uitreiken) verder te oefenen en
daarmee weer meer vertrouwen te krijgen in
zichzelf en de ander. Ook de Voedende Ouderoefening van Claude Steiner (die wij in deel 2 doen)
kan hierbij helpen.

iemand die zit in: ‘ik ben ok, jij bent ok’, onvoorwaardelijk veilig. Deelnemers kunnen daarbij
steeds oefenen met het waarnemen van wat er in
hen gebeurt, en dat uitspreken, dus in de volgorde: contact met zichzelf, contact met de ander.
Waarnemen ( Volwassene) met liefde (Voedende
Ouder) en nieuwsgierigheid (Vrije Kind), noem
het mindfullness of ‘hier en nu’, vormen volgens
ons de basis voor alle heling.
Tot slot voor de liefhebber nog een leuke oefening voor intervisie: schrijf op vier vellen papier
de vier hechtingspatronen. Leg ze op de grond
in een vierkant.Verken hoe het is om in de buurt
van elk te zijn, je kunt er omheen wandelen, de
verschillen voelen, erop gaan staan, enz.Vraag dan
een representant voor een cliënt om op een van
de plekken te staan en neem waar met wat er met
jou gebeurt als begeleider. Zet eventueel representanten voor andere cliënten met verschillende
hechtingspatronen neer terwijl je verder onderzoekt of en hoe je dan anders reageert.
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Verder doen we vaak oefeningen in tweetallen,
waarbij een (of beiden tegelijk) de ‘Boeddha’ is,
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Verraad als vaccinatie?
Jeroen van der Heijden

Studie: Cognitieve neuropsychologie
Werk: User experience adviseur
Privé: Woont samen met zijn vriendin en zoontje in Amsterdam

Om verraden te worden, moet je iemand eerst
vertrouwen.
Toen ik een jaar of zeven was, sloeg mijn vader
me in mijn gezicht, omdat ik weigerde mijn kamer op te ruimen. Ook schond hij ooit een nietaanvalsverdrag met mijn broer in een potje Risk,
wat uitmondde in een klein familiedrama. Bij
mijn eigen zoon vergeet ik weleens een belofte
na te komen. Of wanneer hij iemand bijt, word ik
bozer dan ik anders zou worden. Opvoeden is in
mijn ogen een rommelig leerproces, met veel trial
and error; een vergeten belofte, kleine en grote
leugens, een klap uit onmacht. En met sommige
fouten schaadt je het vertrouwen van je kind.
Gelukkig zijn die opvoedfouten niet per se erg,
omdat kinderen wel wat kunnen hebben (let wel:
ik heb het niet over mishandeling of ander serieus
trauma, maar over ‘alledaagse’ foutjes). Kinderen en
volwassenen hebben namelijk een psychologisch
immuun systeem dat helpt om om te gaan met
mentale en emotionele tegenslagen zoals teleurstelling, afwijzing, verlies en verraad (Gilbert et al.,
1998, http://psycnet.apa.org/?&fa=main.doiLandi
ng&doi=10.1037/0022-3514.75.3.617,1998).
Volgens Gilbert et al. verschillen coping strategies
van het psychologisch immuunsysteem:Volwassenen relativeren en rationaliseren bij tegenslagen.
Kinderen kunnen dit minder goed, maar daarentegen kunnen zij weer makkelijker vergeven en
vergeten. Ouders hoeven dus niet bang te zijn om
fouten te maken.
Sterker nog, ik denk dat opvoedfouten het
psychologische immuunsysteem van een kind
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weerbaarder maken. Zie die fouten als een soort
inenting. Je kind zal er sterker door worden. Essentieel is wel dat het vertrouwen gehandhaafd
blijft. Daarom moet je als ouder je fout kunnen
toegeven en proberen dit op te lossen. Zo kan het
vertrouwen tussen ouder en kind in eerlijkheid en
liefde herstellen.
Kortom, de combinatie van een goed basisvertrouwen en een weerbaar psychologisch immuunsysteem geeft een kind een gezond en emotioneel
gestel. Je kind stelt zich open op naar anderen
omdat het jou vertrouwt. En wanneer het verraden wordt, kan het daar mee omgaan.
Ik groeide op in een liefdevol gezin. En ja, ik
kreeg die klap van mijn vader. Maar dat is uitvoerig besproken, en het vertrouwen is hersteld. En
nu probeer ik als vader te leren van mijn zoon: er
blind op te vertrouwen dat het goed zit.

De Delicieuse spiraal en de smaak van Kerstmis
Het maakt niet uit of God van mij houdt, ik kies ervoor om van God te houden (Spinoza)
Theo van der Heijden m.m.v. Angelien de Bruijn

Van Vicieus naar Delicieus
In de vicieuse1, de neerwaartse spiraal, zitten we
in script. Dan compenseer je via de drivers. Je
loopt op je tenen. Je zit in angst want je kunt elk
moment door de mand vallen en weer verraden
en verlaten worden. Er is een gecontamineerde
Volwassene aan de leiding. Er wordt gedweild,
terwijl de kraan open staat,want er is de diepe
overtuiging: Er is iets mis met mij, de anderen en de
wereld.

Volwassene neemt heel serieus dat we getraumatiseerd zijn. De Volwassene gaat in vol vertrouwen
naar de aller, aller naarste en schaamtevolste ervaringen tóe en zorgt vervolgens zo goed mogelijk
voor die wonden door er bij stil te staan en ín de
wond te voelen en te ademen.

Hulpmiddelen om de Volwassene
uit te nodigen
vertragen, stil staan in dit moment, nu, hier.
de Volwassene gaat stevig zitten/staan met de
beide voeten plat op de aarde, een solide basis en
maakt contact met de grond en laat de voeten en
benen warm en zwaar worden.
3
het bekken biedt een basis, een Wel-kom
waarin alle sensaties en gevoelens kunnen wellen,
welkom zijn.
4
adem in je buik, geef wat er is letterlijk lucht,
en geef het tijd.
5
je eigen hart open voor je zelf, voor alles wat
zich aandient: het hele circus van alle gedachten,
gevoelens, emoties, verlangens enz. wordt een
warm hart toegedragen.
6
er is een vertrouwensvolle verbinding met het
universum: een spiritueel aanvaarden in een gebed
van dankbaarheid dat de natuur precies is zoals zij
zich aandient.
1
2

Het lijkt mij een prachtig geschenk voor Kerstmis
- en natuurlijk voor elke dag, elke minuut, daarvoor en daarna - over de vaardigheid te beschikken om jezelf in de delicieuse (gelukzalige) spiraal
te plaatsen.
In dit gedeelte van de Strook geef ik mijn methode om deze gelukzaligheid te bereiken. De
centrale vraag is dan Hoe help ik mijzelf keer op keer
op keer om weer in de gelukzalige energie te zijn.

De Volwassene
In de gelukzalige spiraal heeft de Volwassene de
leiding. Theoretisch gezien is de Volwassene een
‘hypothetisch construct’, een verklaringsmiddel
om een vermogen te benoemen. Een vermogen
(een capaciteit) dat allerlei kwaliteiten bundelt.
Deze bundeling van kwaliteiten vormt het cruciale gereedschap om in gelukzaligheid te leven.
De Volwassene is een attitude van denken, voelen,
handelen en spiritueel bewustzijn, die helpt om
in het leven een winnaar te zijn. De Volwassene
is een vriendelijke, vertrouwende, begrijpende,
liefdevolle kwaliteit die diepe rust brengt en alles
liefdevol draagt. Deze kwaliteit van vertrouwen
verwelkomt en integreert alle dagelijkse gebeurtenissen waardoor – na zorgvuldig luisteren en
voelen - een wonder2 gebeurt, ons hart open gaat
en een stroom van gelukzaligheid ontstaat. De

De Volwassene en de verwerking van verraad
De Volwassene maakt contact met het innerlijk
Kind3 dat zich verraden voelt. Heel zorgvuldig
kijkt de Volwassene het innerlijk Kind in de ogen
en geeft erkenning aan het gevoel en luistert naar
het verhaal dat zich aandient (Tell me more?4).
De Volwassene toont begrip voor de conclusies
van verlating en verraad die het Kind heeft getrokken. De Volwassene begrijpt ook de overtuiging van het Kind dat zich toen terecht slachtoffer
voelde.
Het is het element van opzet, expres, dat maakt
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dat het zo zwaar voelt. En, vanuit de kinderlijke
redenering blijft het kwade trouw. Het Kind blijft
zich koesteren in wrok en in aanvalgedachtes: zij
waren fout.5 Dat wordt door de Volwassene erkend
en begrepen omdat het innerlijk Kind het echt op
die manier heeft beleefd.
Het innerlijk Kind heeft het verraad dat het beleefde aan het gedrag van de ouderfiguur omgedraaid en is zichzelf gaan verlaten en verraden.
Het is ervan overtuigd geraakt dat het een ‘fout’
mens is: als er zo met mij omgegaan wordt, moet ik wel
slecht zijn.
Het Kind heeft haat ontwikkeld. Die haat heeft
de vorm van de Pigparent6 (O1, negatief magische
ouder). De term zwijnouder/vergiftigende Ouder
helpt om te begrijpen dat de diepe overtuiging
zich in het Kind heeft ingevreten,dat er met haar
kern iets totaal mis is. De afweer daarvan is de
projectie naar buiten. De pigparent richt zich
beurtelings als projectie naar buiten of verschijnt
in de vorm van zelfhaat tegen het innerlijk Kind.
Het is te vergelijken met de Borderliner in ons.
Uitdrukkelijk wil ik de puur negatieve Ouderlijke
stem en energie in ere houden. Om te erkennen
dat er belastende introjecten zijn die ons tot een
maan reduceren (koud zonder eigen licht en energie). Daarmee word je afhankelijk van de warmte
en liefde van anderen7. Echter we zijn een zon, we
maken immers zelf warmte en straling.
De Volwassene heeft de taak om tegelijkertijd
de pigparent (O1) te dragen en het gekwetste
en verwaarloosde Kind (K1,K0) te verzorgen.
De borderliner in ons is overtuigd van de eigen
slechtheid en de eigen leegte. Er zijn gevoelens
van waardeloos en zielloos zijn. De pijn die er
onder zit, moet ontmoet worden. Het nare gevoel
diep in de buik heeft het recht om ín het bewustzijn te komen. De Volwassene helpt het Kind door
de hand op de buik te leggen en er heel precies ín
te voelen, er ín te ademen en het te laten uitdijen.
De pijn mag er helemaal zijn en mag wellen in
wel-kom.
De Volwassene kan het Kind nu laten zien dat het
voor de anderen overmacht was. Zij dachten toen
dat dat het beste was. Het was niet persé tegen
het Kind gericht. Er zijn helemaal geen schoften.
Dat waren projecties naar buiten. De Volwassene is
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onwankelbaar, geaard, is in liefde met de natuur, is
open en begripvol. De Volwassene gaat in onvoorwaardelijke liefde naar het innerlijk Kind. De Volwassene gaat door de knieën en verdiept zich in
het Kind. Het Kind kan zich in haar/zijn tempo
onthullen en veilig naar en in het warme licht
komen. Daarmee wordt het Kerstkind geboren.
Wij zijn zelf dit Goddelijke Kind, de goddelijke
zoon/dochter van dit universum. Maria en Joseph
staan achter ons, wij zijn jezuskinderen. De liefdevolle energie die gesymboliseerd wordt in Marie
en Joseph, respresenteert de Volwassene die zorg
draagt voor ons innerlijke Kind.
Mini-meditatie voor op je smartphone
Met behulp van mijn Volwassene hervind ik de grond
in mijzelf: mijn integriteit. Ik draag mijzelf en zorg voor
mijzelf. Ik draag mezelf mijn warme hart toe en kan
alleen zijn, autonoom, zonder dat ik in mijn ‘uppie’ en
afgescheiden hoef te zijn. Ik kan vragen om steun en
ik kan een eventuele teleurstelling dragen. In die zin
ben ik geen Slachtoﬀer meer, ik ben nu groot en ik ben
niet meer hulpeloos. Ik kan vragen om wat ik verlang.
Dit kan zeer onwennig voelen, doodeng, want het is
nieuw en lijkt misschien op de dreigende afgescheidenheid uit mijn kindertijd. Toen was ik geïsoleerd,
eenzaam; nu kan ik verbinding maken met mezelf en
met anderen: ik maak mezelf zichtbaar in het licht.

Kerstmis herinnert ons aan het kerstkind dat we
zijn en dat we telkens weer voor het voetlicht
brengen in het vertrouwen van de delicieuze
boodschap van “ik ben een goed mens, jij bent
een goed mens”.
Ik wens u een zalig en gezegend Kerstfeest.

Voetnoten
1. Circulus Viciosus, term van Kunkel: het gaat om een neerwaartse vicieuze spiraal, een variant van het negatief miniscript, Taibi Kahler.
2. Cursus in Wonderen, Heleen Schuckman.
3. Diary of a baby, Daniel Stern.
4. Uitspraak van R. Trautman, TA-conferentie in Chennai, 2012.
5. Zie artikel Van verraad naar verbinding, het kind en de opvoeder, elders in dit blad.
6. Claude Steiner, Op dood spoor.
7. Jan Geurtz, verslaafd aan liefde.

The gift you are
John Denver

Imagine a month of Sundays
Each one a cloudy day
Imagine the moment the sun came shining
through
Imagine that ray of sunshine as you
Remember your darkest hour
With dawn still far away
Remember the way that you longed for
mornings light
And think of yourself as a candle in the night
Make believe this is the first day
Everything all brand new
Make believe that the sun is your own lucky star
And then understand the kind of gift you are
The gift you are
like the very first breath of spring
The gift you are
all the joy that love can bring
The gift you are
all of our dreams come true
The gift you are
the gift of you

The gift you are
like the very first breath of spring
The gift you are
all the joy that love can bring
The gift you are
all of our dreams come true
The gift you are
the gift of you
The gift you are
like the very first breath of springtime
The gift you are
all the joy that love can bring
The gift you are
all of our dreams come true - yes they do
The gift you are
the gift of you
The gift you are
the gift of you

You are the promise of all the ages
You are the Prodigal Son
You are the vision of prophets and sages
You are the only one
Dream of a bright tomorrow
Know that your dream will come true
Carry your dream in a sparkling crystal jar
Then you will know the kind of gift you are
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Autonoom

TA academie top events
‘TA in de klas?!’
werkconferentie rond de kracht
van Transactionele Analyse in
onderwijs & opvoeding 14 maart 2014

Met Eric van ‘t Zelfde (directeur Hugo de Groot college),
Jan Ruigrok, Pia Umans, Mil Rosseau en vele anderen.
De conferentie is bestemd voor onderwijsgevenden
vanaf kleuteronderwijs tot en met het hoger onderwijs in
Nederland en Vlaanderen en andere belangstellenden.

Mark Widdowson
open workshop over het begrijpen van en het werken
met depressie in individu, team en organisatie
16 en 17 april 2014
Somberheid en lusteloosheid zijn de voornaamste
symptomen van een depressie. Mark Widdowson uit
Schotland is de TA specialist bij uitstek. Deze workshop
is open voor iedereen die een TA 1-0-1 heeft gevolgd.

Plaats: campus TA academie, Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten, Soesterberg
Meld je voor beide activiteiten aan via de site van de TA academie: www.ta-academie.nl

TA academie

