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Voorwoord 

 

Als je niet weet waar je heengaat 

kom je er altijd 

(Loesje) 

 

In de visies op zingeving die ik tijdens mijn studie humanistiek 

te verwerken kreeg miste ik iets. Ik kon er niet over uit dat er 

geen eenduidige antwoorden waren te geven over hoe het 

bestaan in elkaar zit. Ik wilde weten waar we heengaan, zodat 

ik mij zou kunnen richten op deze bestemming. 

   Toen ik de wereld van de familieopstellingen binnen stapte 

dacht ik een aantal vaste antwoorden gevonden te hebben. 

Daar kwam ik in mijn scriptieproces niet mee weg. Ik werd 

geconfronteerd met het gegeven dat antwoorden zoeken op 

levensvragen niet hetzelfde is als onderzoek doen. Bovendien 

leerde onderzoek doen mij dat vaste antwoorden niet bestaan, 

niet interessant zijn en ook niet wenselijk. 

   Tijdens het interpreteren van de theorie van 

familieopstellingen vanuit het perspectief van zingeving, begon 

ik de existentiële dimensie van zingeving beter te begrijpen. Ik 

richtte me aanvankelijk op waar ik aan moest komen, maar er 

blijkt geen rechte weg te bestaan om daar te komen. De 

plattegrond van het bestaan zal onvoltooid blijven. Dit 

impliceert de mogelijkheid tot het aanleggen van wegen die 

leiden naar onbekende bestemmingen. Als je niet weet waar je 

heen gaat kom je er altijd.  

 

Jan Hein, Dieuwertje en Ton, bedankt voor jullie betrokken en 

inspirerende begeleiding in dit scriptieproces. Indra, het vinden 

van woorden voor wat er gebeurt in een familieopstelling, is 

geïnspireerd door wat ik bij jou in de opleiding heb mogen 

doorleven. De opgedane inzichten in deze scriptie hadden zich 

niet kunnen ontwikkelen zonder een proces van heroriëntatie 

op de plek die ik inneem in mijn familie van herkomst. Ik dank 

degenen die mij zijn voorgegaan, in het bijzonder mijn vader en 

moeder. Ik prijs mij ook gelukkig met mijn geweldige broer. 

Tevens heb ik veel steun ervaren van hen die naast mij staan: 

Zabi en zoveel lieve vrienden. Ik besef me regelmatig hoe 

waardevol deze contacten zijn, dank jullie wel! 

   Enige tijd wist ik niet waar ik heen moest met deze scriptie.  

Ik kwam onderweg een aantal opstoppingen en omleidingen 

tegen, maar tevens ontdekte ik zijwegen en bruggen naar 

nieuwe bestemmingen. Ik ben er gekomen: de scriptie is klaar!  
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Inleiding 
 

Ik heb u noch een vaste plaats, noch een eigen gelaat, noch 

enige bijzondere gave geschonken, o Adam, opdat gij naar eigen 

goeddunken uw plaats, uw gelaat en uw gaven zult kiezen, 

veroveren en bezitten. De natuur begrenst andere wezens door 

wetten welke ik heb ingesteld. Maar gij, die aan geen enkele 

grens gebonden zijt, gij zult door uw eigen wil, in de handen 

waarvan ik u heb geplaatst, uzelf bepalen. Ik heb u temidden 

van de wereld geplaatst, opdat gij beter kunt aanschouwen wat 

deze wereld bevat. Ik heb u hemels noch aards, sterfelijk noch 

onsterfelijk gemaakt, opdat gij vrijelijk en naar eigen oordeel, 

als een goed schilder of een bekwaam beeldhouwer, uw gestalte 

zult voltooien. 

Giovanni Pico della Mirandola, 

De hominis dignitate, Over de menselijke waardigheid (1487) 

 

De mens als een soeverein kunstenaar. Het eigen leven 

modelleren in de vorm die je zelf verkiest. Vrij zijn te ontaarden 

of je te verheffen door eigen wilsbeschikking. Onbegrensde 

mogelijkheden liggen in onze handen. Wat een wonderbaarlijk 

geluk voor de mens. En tegelijkertijd: het is nogal een taak om 

met deze vrijheid om te gaan. Wat houdt deze vrijheid eigenlijk 

in? Hoe bepalen we welke richting we op willen in ons leven? 

Wat is het vertrekpunt? Uit welke bronnen putten wij 

inspiratie? De rede van Pico della Mirandola, beschouwd als 

een van de eerste Renaissance humanisten, wordt wel het credo 

van het humanisme genoemd vanwege zijn uiteenzetting over 

de menselijke vrijheid. Wat houdt dit beroep op de vormgeving 

van ons menselijk bestaan nu eigenlijk in? 

   In aansluiting op een lange humanistische traditie, waar Pico 

deel van uitmaakt, formuleert de Universiteit voor 

Humanistiek in haar onderzoeksprogramma (2005-2010) het 

startpunt van de humanistiek: ‘(…) de openheid en 

kwetsbaarheid van belichaamde personen en hun vermogen 

voelend, denkend en handelend vorm aan hun leven te geven’ 

(p. 3). De humanistiek spreekt over zelfbestemming in de 

betekenis van zingeving aan en vorming van het eigen leven 

door individuen en groepen in relatie tot betekenissystemen. 

Het individu ontwerpt geen eigen systeem om dat later in te 

passen in bestaande systemen, maar doet het omgekeerde: hij1 

verinnerlijkt aanwezige systemen en komt van daaruit tot een 

persoonlijke visie (Kruithof, 1968, p. 523). De vormgeving van 

ons menselijk bestaan is een relationeel proces. Individuele 

leerprocessen zijn noodzakelijk in contexten gesitueerd 

(Pinxten, 2000, p.23). 

   De mens kent betekenis toe aan gebeurtenissen, situaties en 

feiten. Er bestaat een spanning met betrekking tot de mate van 

vrijheid waarin de mens zijn bestaan kan vormgeven. De mens 

                                                 
1 Waar hij/zijn staat kan wanneer het niet een specifiek persoon betreft ook 

zij/haar gelezen worden. 
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is niet volledig vrij. Zingeving sluit een bepaalde mate van 

gedetermineerd zijn door omgevingsfactoren, innerlijke 

krachten en lotsbestemming niet uit (Mooren, 1998, p. 195). 

Zingeving veronderstelt het vermogen van de mens zich tot 

deze gegevenheden te kunnen verhouden. Tevens veronderstelt 

zingeving het vermogen richting te kunnen geven aan het eigen 

handelen en positie te kunnen kiezen ten opzichte van de 

waarden die iemand heeft meegekregen in het relationele 

netwerk waarin hij opgroeit. De mens beweegt zich in het 

spanningsveld tussen autonomie en afhankelijkheid. Vrijheid 

en determinisme staan hier niet tegenover elkaar, maar 

veronderstellen elkaar. 

   In diezelfde humanistische traditie waar Pico deel van 

uitmaakt, heeft ook Jaap van Praag als oprichter van het 

Humanistisch Verbond een belangrijke plek. Volgens van Praag 

zijn mensen ‘veroordeeld tot vrijheid’: ‘(…) zij moeten hun 

bestaan én hun wereld vorm geven door beslissingen te nemen, 

door te kiezen uit mogelijkheden. Weliswaar zijn deze 

mogelijkheden al door het voorgeslacht gegeven en worden de 

beslissingen veelal in collectieve patronen genomen, maar dat 

doet niets af aan het feit dat het menselijke beslissingen zijn in 

door mensen gevormde omstandigheden, waaraan men zich 

collectief of individueel kan onderwerpen of niet’ (Van Praag, 

1978, p. 94). De mens beschikt over een keuzevrijheid die 

niemand werkelijk ontlopen kan. 

   Bij het beroep dat Pico, Van Praag en velen met hen in de 

humanistische traditie, doen op de mens om zijn eigen bestaan 

vorm te geven, sluit ik mij graag aan. Mijns inziens vangt een 

antwoord op dit beroep aan met een verdieping in de eigen 

bestaansgronden. In deze scriptie vat ik deze verdieping op als 

een existentieel zingevingsproces. Dit is een proces waarin een 

mens op zoek gaat naar de uitgangsposities en waarden die de 

horizon van zijn bestaansruimte vormen. Een zoektocht naar 

nieuwe verhoudingen. Naar mijn idee gaat vrijheid over het 

kiezen van een eigen plek ten opzichte van onze existentiële 

gesitueerdheid. 

 

Familieopstellingen2 is een methode om zicht te krijgen op de 

uitgangsposities en waarden die ten grondslag liggen aan de 

vormgeving van ons bestaan. Tevens is het een methode om 

relationele verhoudingen te herzien. In een familieopstelling 

zoeken therapeut en cliënt naar een passende plek in het 

spanningsveld tussen autonomie en afhankelijkheid, tussen 

afstand en nabijheid. Ik zal ik deze scriptie verhelderen hoe een 

opstelling veelal resulteert in een heroriëntatie waarbij zowel 

aan autonomie als aan nabijheid wordt gewonnen. 

   Tijdens mijn studie aan de Universiteit voor Humanistiek heb 

ik mij intellectueel en persoonlijk gericht op de vraag wat een 

                                                 
2 Waar familieopstellingen als meervoud gebruikt wordt, verwijs ik naar de 

methode van familieopstellingen. Waar het een concrete opstelling betreft, zal 

ik een familieopstelling in enkelvoud gebruiken. 
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zinvol en menswaardig leven zou kunnen betekenen. Het 

opstellingswerk heeft mijn denken over deze vraag verdiept en 

aangevuld. Deze scriptie toont een integratie van de kennis en 

inzichten die ik aan de Universiteit voor Humanistiek en 

tijdens de opleiding familieopstellingen heb opgedaan. 

   Het startpunt van mijn onderzoek was, dat ik in de theorieën 

over zingeving iets miste. Tijdens het opstellingswerk heb ik 

ervaren wat dat was: de kracht van onuitgesproken waarden en 

loyaliteiten. Zingeving veronderstelt dat een mens zijn bestaan 

kan vormgeven door eigen wilsbeschikking. Familieopstellingen 

heeft mij mijn gesitueerdheid laten ervaren. Dit onderzoek 

betrekt een specifiek aspect van gesitueerdheid (te weten 

familiebanden) en zingeving op elkaar. 

   De theorie van familieopstellingen is niet toereikend om een 

heldere gedachtegang te ontwikkelen over wat betekenisvol is 

en waarom. Ik wil het opstellingsproces vanuit een andere laag 

dan een psychologische theorie of een therapeutische methodiek 

bezien. In deze scriptie haal ik de existentiële dimensie naar 

voren. Existentieel verwijst naar de wijze waarop iemand in het 

leven staat of zich tot het bestaan verhoudt. Angst, verlangen, 

eenzaamheid, het besef van eindigheid en het aangaan van 

relaties van betrokkenheid, zijn in de existentiële dimensie niet 

alleen momentane gevoelens of psychische processen, maar 

worden gezien als fundamentele gegevenheden in het bestaan 

van ieder mens (Mooren, in: Brouwer, 2008a, p.44). Het zijn 

gegevenheden die als het ware de achtergrond vormen 

waartegen ons bestaan zich afspeelt en die in belangrijke mate 

ons doen en laten bepalen.  

   Dit onderzoek vertrekt vanuit de volgende aanname: Een 

familieopstelling is een existentieel zingevingsproces. Van 

daaruit onderzoek ik twee vragen die betrekking hebben op de 

relatie tussen familieopstellingen en zingeving: 

1. Welk zingevingskader biedt de methode van 

familieopstellingen?  

2 . Hoe ontwikkelt zich een zingevingsproces in de opstelling?  

 

Om deze vragen te beantwoorden, heb ik de scriptie in drie 

delen opgesplitst.  

   Deel I gaat over familieopstellingen en bestaat uit vier 

hoofdstukken. In hoofdstuk 1 maken we kennis met de methode 

van familieopstellingen. Ik werk ter illustratie een 

casusopstelling uit. Hoofdstuk 2 geeft een uiteenzetting van de 

belangrijkste elementen uit de theorie van familieopstellingen. 

In hoofdstuk 3 volgen twee relationele theorieën die een 

belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het denken van 

familieopstellingen. Zij leveren tevens meer inzicht in de visie 

van waaruit familieopstellingen werkt. Tot slot van dit deel 

hoofdstuk 4, waarin ik een kritische beschouwing geef op een 

aantal aspecten van de theorie van familieopstellingen, in het 

bijzonder de representatieve waarneming. 
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   In deel II, bestaande uit hoofdstuk 5, geef ik mijn visie op een 

existentieel zingevingsproces. Ik leg uit wat ik onder een 

zingevingskader en een zingevingsproces versta. 

   In deel III breng ik de opgedane inzichten van deel I en deel 

II samen, zodat duidelijk wordt wat ik met een 

familieopstelling als existentieel zingevingsproces bedoel. In 

hoofdstuk 6 beantwoord ik welk zingevingskader de methode 

van familieopstellingen biedt. In hoofdstuk 7 zet ik uiteen hoe 

zich tegen de achtergrond van dit zingevingskader een 

zingevingsproces in de opstelling kan voltrekken. 

   In de conclusie maak ik duidelijk wat er zichtbaar is 

geworden over familieopstellingen vanuit het perspectief van 

zingeving en tevens wat er over zingeving aan inzichten zijn 

opgedaan aan de hand van familieopstellingen. In de 

methodologische terugblik is tenslotte een verantwoording van 

mijn onderzoeksmethoden terug te vinden.  
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Deel I 

Familieopstellingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik voel mij als iemand, 

die aan uw kindertijd moet herinneren. 

Nee, niet alleen aan de uwe: 

aan alles, wat ooit kindertijd was. 

Want het gaat er om, 

herinneringen in u op te wekken, 

die niet de uwe zijn, 

die ouder zijn dan u. 

Verhoudingen moeten worden hersteld 

en samenhangen vernieuwd, 

die van ver voor uw tijd zijn. 

(R.M. Rilke) 
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H1 Kennismaking met familieopstellingen 

Inleiding 

 

In deze scriptie richt ik mij op het klassieke opstellingswerk in 

een groep zoals Bert Hellinger, de grondlegger van de 

familieopstellingen, dit heeft ontwikkeld. Inmiddels hebben 

diverse therapeuten op het werk van Hellinger voortgebouwd 

en zij hebben nieuwe methodieken ontwikkeld. Zij doen 

bijvoorbeeld organisatieopstellingen, ziekteopstellingen en 

politieke opstellingen. Ook zijn er werkwijzen ontwikkeld om 

het opstellingswerk in individuele therapie toe te passen. 

Vanwege de ruimte ga ik in deze scriptie alleen in op de 

klassieke familieopstellingen in een groep. 

   In dit hoofdstuk beschrijf ik het verloop van een 

familieopstelling. De methodiek van de therapeut Indra Torsten 

Preiss sluit aan bij de klassieke opstellingswijze van Hellinger. 

Ik heb derhalve gekozen de methode die ik tijdens mijn 

opleiding bij Preiss geleerd heb, als richtlijn te nemen voor de 

beschrijving in paragraaf 1 en 2. Dan volgt een specifieke 

uitwerking van een opstelling. Ik heb deze opstelling gefilmd en 

een volledige transcriptie in de bijlage opgenomen. Deze casus 

is geen empirisch materiaal, maar gebruik ik als voorbeeld om 

mijn denkstappen te verhelderen.  

 

 

1.1 Wat is een familieopstelling?  

 

Familieopstellingen is van oorsprong een vorm van kortdurende 

therapie. De therapie bestaat uit een eenmalige opstelling. In 

sommige gevallen maakt de opstelling onderdeel uit van een 

langduriger begeleidingstraject bij dezelfde of een andere 

therapeut. Tegenwoordig wordt de methode ook in niet-

therapeutische settings toegepast. 

   Een familieopstelling is een ruimtelijke weergave van het 

probleem van de cliënt. Bijvoorbeeld: Waarom voel ik me vaak 

minderwaardig? Waarom beland ik regelmatig in conflictueuze 

situaties? Waar komt mijn angst voor afscheid vandaan? Een 

opstelling beziet deze problemen vanuit het perspectief van de 

familiegeschiedenis van de cliënt. De familieleden die van 

belang zijn worden vertegenwoordigd door representanten. De 

cliënt geeft de representanten een positie ten opzichte van 

elkaar in de opstellingsruimte. Vervolgens gaat de therapeut 

met de representanten aan het werk om een oplossing voor het 

probleem van de cliënt te zoeken.  

 

1.2 Hoe gaat een familieopstelling in zijn werk? 

 

De basis voor een familieopstelling is een rustige en ruime plek 

waar een groep mensen een kring vormt. Deze groep bestaat 

doorgaans uit ongeveer twintig deelnemers. Een deelnemer 

(hier de cliënt) brengt een probleem in voor een opstelling. De 
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overige deelnemers kunnen zich beschikbaar stellen als 

representant. Ten slotte is er de therapeut die de opstelling 

begeleidt. 

   Voordat de cliënt de representanten opstelt, vertelt hij in een 

kort gesprek aan de therapeut met welk probleem of thema hij 

worstelt. Dit gesprek vindt plaats in de groep. Een thema kan 

bijvoorbeeld te maken hebben met angst, depressie of onrust, 

maar kan ook een ziekte, een werkprobleem of een familieruzie 

betreffen. De therapeut vraagt naar de samenstelling en feiten 

uit het gezin van herkomst. Indien van toepassing vraagt hij 

ook naar feiten uit de familie van de vader en de moeder, of 

voorgaande generaties. Om de opstelling zo open mogelijk te 

houden is het is belangrijk om alleen met feiten te werken en 

niet met karakterbeschrijvingen van familieleden of verhalen 

over anderen dan de cliënt zelf. Feiten zijn bijvoorbeeld een 

vroeg gestorven kind, een oorlogstrauma, een familielid dat in 

de psychiatrie is beland, seksueel of ander misbruik en 

(zelf)moord.  

   Naar aanleiding van de feiten en het thema van de cliënt doet 

de therapeut een voorstel wat betreft de familieleden die 

opgesteld zullen worden. De cliënt kiest voor hen 

representanten uit de groep. Hij kiest ook een representant 

voor zichzelf. Vervolgens concentreert de cliënt zich nogmaals 

op het thema en stelt zonder woorden de representanten stuk 

voor stuk op, dat wil zeggen dat hij de representanten een plek 

in de ruimte geeft. Dan gaat de cliënt op een plek zitten waar 

hij de opstelling goed in het oog kan houden.  

   Een representant dient als een soort meetinstrument. Terwijl 

de representanten zich invoelen op hun plek, kijkt de therapeut 

samen met de cliënt naar de opstelling. Het eerste beeld van de 

opstelling kan gezien worden als een veruitwendiging van het 

innerlijk beeld van de cliënt. Vervolgens vraagt de therapeut 

aan de representanten hoe zij zich voelen in hun positie.  

   De therapeut leeft zich in in de opstelling als geheel en tevens 

in de posities van de representanten. Hij is te beschouwen als 

een metarepresentant. Daarnaast blijft hij ook in contact met 

de cliënt. Naar aanleiding van de informatie van de 

representanten geeft de therapeut hen zo nodig een andere 

plek. Eventueel voegt hij in samenspraak met de cliënt 

representanten voor familieleden toe aan de opstelling en geeft 

hij een plek aan overleden familieleden.  

   Tijdens dit ordeningsproces verloopt de communicatie 

voornamelijk via de therapeut. De therapeut vraagt de 

representant zijn waarneming te uiten. Hij vertaalt deze naar 

zogenoemde ophelderende en oplossende zinnen3. Vervolgens 

dient de representant deze vertaling naar de betreffende 

representant uit te spreken. Tijdens het uitspreken van de 

                                                 
3 Een ophelderende zin heeft als functie ‘een verstrikking aan de oppervlakte 
te brengen en deze adequaat te uiten’ (Preiss, 2008, p. 39). Een oplossende zin 

gebruikt de therapeut om ‘oplossingen te zoeken voor deze verstrikkingen’ 
(ibidem, p. 41). Een toelichting op het fenomeen verstrikking volgt in 

hoofdstuk 2.  
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zinnen kan de representant navoelen of deze overeenkomen 

met zijn waarneming. Wanneer een zin niet past, zal de 

representant deze bijstellen of doet de therapeut een voorstel. 

   Zoals gezegd blijft de therapeut gedurende de opstelling in 

contact met de cliënt. Hij vraagt de cliënt waar nodig om extra 

informatie en kijkt of de cliënt het proces kan volgen. Het is 

belangrijk dat de therapeut de ruimte geeft aan de emoties van 

de cliënt. 

   Wanneer het thema van de cliënt voldoende is doorgewerkt, 

nodigt de therapeut hem uit om zelf in de opstelling te komen. 

De representant van de cliënt kan nu de opstelling verlaten. De 

therapeut loopt met de cliënt de belangrijkste stappen uit de 

opstelling nog eens door. Dit betekent dat de cliënt nu zelf in de 

opstelling kan ervaren, wat diens representant reeds 

plaatsvervangend heeft ervaren. Dit is de laatste stap in het 

opstellingsproces. 

   De opstelling heeft integratietijd nodig. Het is belangrijk de 

cliënt na de opstelling even met rust te laten. Tevens dient de 

therapeut er op te letten dat de representanten goed uit hun rol 

zijn gestapt. Wanneer dit niet het geval is, bestaat er een klein 

ritueel. De representant kan dan een korte buiging maken en 

zeggen: ‘Ik heb een rol gedragen in je opstelling, die geef ik je 

nu terug en ik ben weer …’. Hij zegt dan zijn eigen naam. Soms 

stellen deelnemers na de opstelling nog vragen, of willen zij iets 

delen over wat ze herkennen uit hun eigen familiesysteem. Niet 

zelden vertegenwoordigen representanten een positie die 

overeenkomsten vertoont met hun eigen familiesysteem. 

  

1.3 Casus ‘Zorgrol’ 

 

In voorgaande paragraaf heb ik het verloop van een opstelling 

in algemene termen beschreven. Nu volgt een verkorte 

weergave van een concrete opstelling4. Voor de complete 

uitwerking van de casus, inclusief positionering van de 

representanten, verwijs ik naar de bijlage. De casus dient als 

illustratie en ter verheldering van de theorie en de verbanden 

die ik in deze scriptie leg. Ik zal in de volgende hoofdstukken 

regelmatig naar de betreffende regelnummers van de casus 

verwijzen.  

 

Het voorgesprek  

De cliënt vertelt aan de therapeut waarom zij gekomen is: ‘Mijn 

thema is…ehh... Waar ik last van heb…op dit moment, is dat ik 

eigenlijk verstrikt raak in zorgen voor mijn partner. En 

eigenlijk wil ik het niet, maar ik doe het omdat ik niet anders 

kan… Lijkt het…’ (r. 37-41). De cliënt bevindt zich in een 

zorgrol ten opzichte van haar partner. Deze zorgrol kent de 

cliënt van vroeger. 

                                                 
4 De casus is geanonimiseerd. Voor de opname en het gebruik ervan hebben 

betrokkenen toestemming verleend. 
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   Op de vragen van de therapeut volgt een aantal feiten. De 

cliënt is het tweede kind, de oudste dochter van in totaal zes 

kinderen. Haar moeder heeft een psychiatrisch verleden. De 

moeder van haar moeder (de grootmoeder) is gestorven aan 

TBC toen de moeder twee jaar oud was. Er was bij de moeder 

thuis veel mishandeling. De vader van de cliënt heeft 

traumatische ervaringen opgedaan in de oorlog. 

   De therapeut stelt voor om de opstelling te beginnen met een 

representant voor haar zelf (Cliënt-Representant), voor haar 

moeder (Moeder), voor haar vader (Vader) en voor haar partner 

(Partner).5 Later zal de therapeut een representant voor haar 

oma van moederszijde (Grootmoeder) in de opstelling halen. 

 

De opstelling 

De cliënt geeft de representanten een plek in de ruimte (figuur 

1, r. 172-175). In het eerste beeld zien we dat de Cliënt-

Representant gefixeerd is op de Moeder en slechts zijdelings 

haar Partner in het oog heeft. De Partner voelt zich 

ongemakkelijk tussen de Vader en Moeder. De therapeut geeft 

de Partner een andere plek waar zij zich rustiger voelt. 

   De therapeut maakt de Cliënt-Representant duidelijk dat zij 

haar Partner soms verwisselt met haar Moeder. De Cliënt-

Representant kan dit moeilijk aanhoren. Aangezien de meeste 

                                                 
5 Waar ik in deze scriptie naar een representant verwijs, duid ik deze met een 

hoofdletter aan. Bijvoorbeeld: ‘Vader’ verwijst naar de representant die de 

vader van de cliënt vertegenwoordigt.  

verstarring zichtbaar is in de relatie tussen de Cliënt-

Representant en haar Moeder, besluit de therapeut met het 

familiesysteem van de Moeder verder te werken en het systeem 

van de Vader te laten rusten. 

   De therapeut vraagt hoe het met de Moeder is, nu de Partner 

een andere plek heeft gekregen. De Moeder is in haar eigen 

wereldje en voelt zich jong. Ze voelt zich als een kind. De 

therapeut besluit de Grootmoeder in de opstelling te halen en 

geeft haar een plek voor de Moeder op de grond (figuur 3, r. 

280-285). De Moeder kan moeilijk naar haar moeder kijken.  

   Dan richt de therapeut zich op de Cliënt-Representant. Zij 

voelt zich boos, groter en ouder dan haar Moeder. De therapeut 

laat de Cliënt-Representant zinnen uitspreken waardoor zij met 

moeite begint in te zien dat zij hier iets voor haar Moeder lijkt 

te willen oplossen. De Cliënt-Representant verwart haar 

Partner met haar Moeder. De cliënt zegt deze verwarring te 

herkennen. De therapeut legt uit dat de oorzaak van deze 

verwarring, het trauma van de Moeder is. Zij is immers op twee 

jarige leeftijd haar moeder verloren, dit kan een kind op die 

leeftijd niet verwerken. 

   De therapeut werkt aan de verhouding tussen de Moeder en 

de Grootmoeder. De therapeut laat de Grootmoeder erkenning 

uitspreken voor wat haar dochter tekort is gekomen door haar 

vroege dood. De Moeder maakt duidelijk dat het te zwaar en 

frustrerend is. Een tijd lang lijken de Grootmoeder en de 

Moeder geen verbinding te kunnen maken met elkaar. De 
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therapeut laat de Grootmoeder uitspreken dat zij ook veel 

mensen heeft verloren en dat haar gemis zo groot was, dat zij 

hen wel moest volgen in de dood. De verstarring breekt echter 

pas als de Moeder iets later in de opstelling een buiging maakt 

voor haar moeder met de woorden: ‘Ik laat je nu gaan mama’ (r. 

511). Dan neemt de Moeder echt afscheid van haar moeder. 

   De therapeut werkt verder aan de relatie tussen de Cliënt-

Representant en haar Moeder. De therapeut begeleidt het 

gesprek tussen beiden, waarin hij de Moeder laat erkennen dat 

iets in haar nog altijd twee jaar oud is. De Cliënt-Representant 

voelt boosheid omdat zij geen kind heeft kunnen zijn en omdat 

zij zoveel van de Moeder moet meedragen. Tevens blijft het 

haar moeite kosten om haar Moeder als moeder te zien. De 

Cliënt-Representant houdt liever vast aan het oude beeld 

waarin zij groot is en haar Moeder het kind. Toch is dat om gek 

van te worden, zegt ze. De cliënt bevestigt haar angst om gek te 

worden als ze het oude beeld – de zorgrol - los zou laten. Na een 

tijdje spreekt de Moeder uit spijt te hebben dat ze haar dochter 

zo weinig aandacht heeft kunnen geven, terwijl ze dit wel 

verdiend had. De dochter komt hierdoor wat tot rust. 

   De therapeut vraagt vervolgens de cliënt om zelf in de 

opstelling te komen en bedankt de Cliënt-Representant voor het 

vertegenwoordigen van haar rol. Met de cliënt herhaalt de 

therapeut de belangrijkste stappen van de opstelling. Hij laat 

de Moeder nogmaals uitspreken dat het haar spijt en dat haar 

dochter vanaf nu welkom is. De emoties komen los bij de cliënt 

wanneer zij uiteindelijk bij haar Moeder in de armen durft te 

komen. De therapeut maakt de cliënt duidelijk dat de Moeder 

haar eigen lot kan dragen, door dit de Moeder uit te laten 

spreken. De cliënt kan en hoeft dit niet langer voor haar te 

doen. De therapeut vraagt de cliënt een diepe buiging te maken 

voor wat zij wel van haar Moeder en Vader heeft gekregen: het 

leven. 

   Tenslotte richt de therapeut zich op de relatie tussen de cliënt 

en haar Partner. De cliënt begrijpt met behulp van de 

therapeut dat zij haar partner heeft verwisseld met het ‘zware’ 

uit haar familie. Zij spreekt uit dat het haar spijt. De cliënt 

bevestigt haar Partner dat zij vanaf nu zelf zorgt voor haar 

gemiste behoeften die haar moeder niet heeft kunnen vervullen. 

Dit lucht de Partner enorm op. Samen met de Partner neemt de 

cliënt een grote stap in de richting van hun eigen toekomst, met 

de familiegeschiedenis achter zich. De representanten kunnen 

nu ook uit de opstelling stappen en zich losmaken van de rol die 

zij hebben gedragen. 
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H2 Theorie van familieopstellingen 

Inleiding 

 

In het vorige hoofdstuk heb ik een beeld geschetst van het 

verloop van een familieopstelling. Na zicht te hebben gekregen 

op de werkwijze die gehanteerd wordt bij een familieopstelling, 

richt ik mij in dit hoofdstuk op de theoretische achtergrond 

waarop deze werkwijze is gebaseerd.  

   Hellinger benadert de familie als een systeem. Een systeem is 

een geheel van elkaar wederzijds beïnvloedende elementen. Het 

familiesysteem heeft een geheugen dat de onderlinge 

uitwisselingen en gebeurtenissen op een specifieke wijze 

registreert. Hellinger noemt de wetmatigheden waarmee het 

geheugen van het familiesysteem opereert het geweten. 

   Hellinger onderscheidt een collectief, een persoonlijk en een 

transcendent geweten. Het collectieve geweten ziet toe op het 

voortbestaan van het familiesysteem als geheel. Dit geweten is 

niet direct zichtbaar en voelbaar. In een familieopstelling toont 

zich het systemisch geheugen en daarmee het collectieve 

geweten. Mensen handelen ten opzichte van elkaar met 

gewoontes en voorkeuren, zonder dat ze zich daarvan bewust 

zijn en zonder dat ze zich realiseren waarom ze zo handelen. 

Deze gewoontes en voorkeuren vertegenwoordigen 

onuitgesproken waarden en houdingen. Deze worden in een 

opstelling zichtbaar. 

   Naast het collectieve geweten is er sprake van een persoonlijk 

geweten. Het persoonlijke geweten is het besef bij het individu 

van normen en waarden zoals die in concrete interacties een rol 

spelen (in paragraaf 4 ga ik in op het verschil tussen een 

concrete relatie en een binding). Dit geweten zorgt voor de 

ervaren binding van het individu met zijn familie, met zijn 

partner en met het sociale leven. Het drukt zich uit in 

gevoelens van schuld en onschuld.  

   Mensen leven in het besef ook deel uit te maken van grotere 

verbanden en metasystemen. Dit besef noemt Hellinger het 

transcendente of spirituele geweten. Inherent aan de werking 

van het collectieve en het persoonlijke geweten is het ontstaan 

van tegenstrijdigheden die een individu een innerlijk conflict 

opleveren. De paradoxen waar het geweten ons mee opzadelt en 

die verstrikkingen kunnen zijn, zijn tevens mogelijkheden tot 

groei en ontwikkeling. Het verlangen naar het ontstijgen van de 

paradox wordt door het transcendente geweten geïnspireerd. 

Men zou kunnen zeggen dat het hier gaat om een oplossing op 

het niveau van zingeving. Een familieopstelling geeft zicht op 

het ontstaan van een verstrikking en de mogelijkheid deze op te 

lossen. 
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2.1 Een systemisch perspectief  

 

Familieopstellingen kenmerkt zich door een systemische 

werkwijze. Systemisch is een verzamelnaam geworden voor de 

samenhang en wisselwerkingen binnen sociale systemen, zoals 

families, teams, organisaties, bevolkingsgroepen, landen, etc. 

Het SONT (Systemische Opstellingen Nederlands Taalgebied) 

beschrijft opstellingen als een methode om deze samenhang en 

dynamiek binnen sociale systemen te onderzoeken, zichtbaar en 

beleefbaar te maken.6  

   Hellinger ontwikkelde het idee dat bepaalde wetten en 

dynamieken werkzaam zijn in een systeem. Systemisch werken 

beoogt de veelal verborgen belemmeringen binnen het gezins- of 

organisatiesysteem zichtbaar en hanteerbaar te maken. Binnen 

een systeem heeft iedere deelnemer een plek. Soms lijkt deze 

ingenomen of toegewezen plek niet de juiste te zijn. Systemisch 

werken maakt het mogelijk verstrikkingen bloot te leggen en 

veranderingen in het systeem aan te brengen door het zoeken 

naar en innemen van een eigen plek. 

   Voor Hellinger betekent dit dat hij ook kijkt naar degenen in 

het systeem die zijn buitengesloten. Hij kiest partij voor de 

familieleden die niet erkend zijn of die geen liefde krijgen 

(Hellinger, 2003, p. 228). Door dit te doen dienen de andere 

                                                 
6 Zie www.opstellingen.net 

 

leden van het systeem zich opnieuw te oriënteren en te 

verbinden met diegenen die worden buitengesloten. 

   Binnen de methode van familieopstellingen lijkt het begrip 

‘systemisch werken’ als vanzelfsprekend te worden gebruikt en 

bekend te worden geacht. Er is opvallend weinig informatie 

over de herkomst en ontwikkeling van het begrip beschikbaar. 

Ook de relatie en het onderscheid tussen systemisch werk en 

systeemtherapie wordt niet expliciet gemaakt. Het Hellinger 

Instituut benadert de werkwijze van Hellinger als één van de 

vele vormen van systeembenadering. Familieopsteller 

Gunterhard Weber, die nauw met Hellinger samenwerkt, 

noemt Hellingers werk in een van zijn eerste beschrijvingen 

kortweg ‘systemisch’.7  

   

2.2 Het persoonlijke geweten 

 

2.2.1 Gevoelens van schuld en onschuld 

Volgens Hellinger werkt het geweten als een soort innerlijk 

evenwichtsorgaan dat waakt over intermenselijke bindingen. 

Het geweten dient er in eerste instantie toe om een individu 

met zijn familie te verbinden. Wanneer het evenwicht verstoord 

raakt, treedt een streven naar herstel van het evenwicht op. 

Het geweten richt zich nauwkeurig op twee toestanden: hoor ik 

erbij of hoor ik er niet meer bij? Een goed geweten wil zeggen 

dat een persoon er zeker van mag zijn dat hij erbij hoort. Een 

                                                 
7 Zie www.hellingerinstituut.nl 

http://www.opstellingen.net/
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slecht geweten geeft aan dat hij risico op uitsluiting loopt en de 

angst ervaart er niet meer bij te mogen horen. Het persoonlijke 

geweten drukt zijn toestand betreffende onze intermenselijke 

bindingen uit in gevoelens van schuld en onschuld (Hellinger, 

2007, pp. 22-25). Het bepaalt niet de inhoud van het handelen, 

maar drukt een bepaalde toestand of een bepaald gevoel uit. 

 

Gevoelens van schuld en onschuld dienen volgens Hellinger om 

de primaire behoefte aan binding van het individu aan zijn 

referentiegroep te bewaken. Schuldgevoelens geven het signaal 

dat bepaalde handelingen onze relaties schaden of in gevaar 

brengen. Het in gevaar brengen van de relatie met de primaire 

referentiegroep, oftewel het familiesysteem, zet de 

geborgenheid op het spel. Onschuld daarentegen, duidt op 

handelingen die de binding met het familiesysteem van 

herkomst ten goede komen. We voelen ons gedragen door de 

normen en waarden die gelden in de familie. 

   De normen en waarden die in iedere familie aanwezig zijn, 

brengen rechten en plichten met zich mee waar de leden van 

het systeem zich aan dienen te houden. In navolging van 

Boszormenyi-Nagy noemt Hellinger dit de balans tussen geven 

en nemen. Naast de behoefte aan binding en de behoefte aan 

evenwicht tussen geven en nemen, noemt Hellinger nog een 

derde primaire behoefte: de behoefte aan de veiligheid. Dit 

heeft betrekking op sociale regels en voorspelbaarheid, dat wil 

zeggen de behoefte aan orde. Deze drie behoeften spelen op een 

complexe manier op elkaar in, waarbij ieder haar eigen doelen 

nastreeft en eigen gevoelens van schuld en onschuld kent. 

Hellinger: ‘Als ons gevoel van erbij horen bedreigd wordt, 

ervaren wij schuld als uitsluiting en vervreemding. Wanneer 

dit gevoel van erbij horen bevestigd wordt, ervaren wij onschuld 

als een gevoel van intiem opgenomen zijn en nabijheid. (…) 

Wanneer wij geen evenwicht tussen geven en nemen kunnen 

bereiken, ervaren wij schuld als in het krijt staan of als iets 

verplicht zijn. Wanneer wij dit evenwicht vinden, ervaren wij 

onschuld als ergens recht op hebben en als vrijheid. (…) 

Wanneer wij in ons gedrag afwijken van de sociale orde, 

ervaren wij schuld als een overtreding en als angst voor de 

gevolgen of voor bestraffing. Onschuld ten aanzien van de 

sociale orde ervaren wij als gewetensvol en loyaal zijn’ (ibidem, 

p. 24). Gevoelens van schuld en onschuld wijzen erop of een 

persoon vanuit een goed of een slecht geweten handelt in relatie 

tot zijn referentiegroep. Het zegt niets over algemene principes 

over goed en slecht. 

 

2.2.2 De behoeften aan binding, evenwicht en orde 

In de vorige paragraaf is aan de orde gekomen dat het geweten 

handelt in dienst van de bindingen met personen en groepen 

die noodzakelijk zijn voor overleving. Het geweten kent hierbij 

volgens Hellinger slechts één criterium: de voorwaarden die 

groep stelt waar het individu bij hoort (ibidem, p. 25). 
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   Kinderen lijken zich zonder meer aan te passen aan de groep 

waarbinnen ze geboren worden. Zij ervaren de waarden en 

gewoonten van hun gezin als goed, wat het gezin ook gelooft of 

doet. De banden met het familiesysteem bieden een kader voor 

wat een persoon mag waarnemen, geloven en weten. Het 

geweten kleurt en beperkt diens perspectief. 

   Het persoonlijke geweten kent verschillende maatstaven voor 

de verschillende personen en groepen waartoe iemand behoort. 

Een persoon heeft een maatstaf voor de relatie met zijn moeder, 

een andere voor de relatie met zijn vader en een maatstaf voor 

het werk. Het geweten past afhankelijk van de context zijn 

kleur aan. Hoe kwetsbaarder en afhankelijker iemand is, hoe 

beter hij gehoorzaamt en loyaler hij is aan de groep. Deze groep 

stelt de primaire behoefte aan binding veilig. Als we volwassen 

worden kunnen we zelf in deze behoefte voorzien en kunnen we 

meer onze eigen maatstaven ontwikkelen. 

   Vanuit de behoefte om ergens bij te horen, zijn mensen 

geneigd degenen die anders zijn buiten de groep te sluiten. 

Hetzelfde geweten dat een persoon bindt aan de groep, zet hem 

ertoe aan om degenen die anders zijn het recht op deelname te 

ontzeggen. Om de eigen geborgenheid te beschermen, doen wij 

met een goed geweten datgene wat wij zelf het meest vrezen: 

uitsluiting. Hellinger: ‘Het geweten dat het horen bij de groep 

beschermt, vormt een beletsel voor het kwaad binnen de groep, 

maar heft dit beletsel op met betrekking tot degenen die buiten 

de groep staan. Aldus doen wij met een zuiver geweten anderen 

aan wat het geweten ons verbiedt om de leden van onze eigen 

groep aan te doen’ (ibidem, p. 27).  

 

Hellinger stelt dat een mens zijn onschuld en onafhankelijkheid 

verliest op het moment dat hij iets van een ander ontvangt. Hij 

laadt dan eigenlijk een vorm van schuld op zich. Hij voelt zich 

verplicht aan de gever en ervaart dit als een onaangename druk 

waardoor hij weer de behoefte voelen iets terug te geven. 

Hellingers opvatting van een goede relatie is een wederkerige 

uitwisseling tussen geven en nemen. Soms is dit onmogelijk, 

bijvoorbeeld een ouder-kind relatie. Voor wie gedwongen is 

meer te nemen dan hij kan teruggeven, ziet Hellinger het uiten 

van oprechte dankbaarheid als mogelijkheid om geven en 

nemen in evenwicht te herstellen (ibidem, p. 33). Het uiten van 

dankbaarheid is een manier om de betekenis van de relatie aan 

de ander te uiten.  

   Hellinger laat een cliënt in een opstelling buigen voor de 

ouders om te danken voor het leven dat hij heeft gekregen. 

Danken is het erkennen van de hiërarchie in tijd. De ouders 

komen volgens chronologische volgorde eerst, gevolgd door het 

eerste kind, dan het tweede kind, et cetera. Het geschenk van 

het leven kan een kind doorgeven door zelf kinderen te krijgen 

(ibidem, p. 40).  

   Een andere wijze waarop het verstoorde evenwicht tot uiting 

komt is het gevoel van schuld dat mensen kunnen hebben 

wanneer ze een voordeel hebben gehad ten koste van een ander, 
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ook wanneer ze niets konden doen om dit te veranderen. 

Bijvoorbeeld: een moeder sterft tijdens de bevalling van haar 

kind. Het kind is natuurlijk niet verantwoordelijk voor de dood 

van zijn moeder, maar kan wel met gevoelens van schuld 

kampen. Volgens Hellinger is het van belang te buigen voor het 

lot: ‘Wij staan hulpeloos tegenover dergelijke schuld die het 

gevolg is van het toeval. Als wij schuldig waren of recht hadden 

op een beloning vanwege onze vrij gekozen daden, dan zouden 

wij onze invloed behouden. Maar in deze situaties dienen wij te 

erkennen dat wij onderworpen zijn aan krachten die wij niet 

beheersen, krachten die uitmaken of wij leven of sterven, of wij 

gered worden of ten onder gaan, of wij voorspoed hebben of 

tegenslag, onafhankelijk van onze goede of slechte daden. Deze 

kwetsbaarheid van toevallige gebeurtenissen is voor veel 

mensen zo beangstigend, dat zij liever hun onverdiende geluk 

bederven en de overvloed van het leven afwijzen dan die in 

dankbaarheid te aanvaarden’ (ibidem, p. 40).  

   Het kind uit bovengenoemd voorbeeld zou zijn geluk niet 

moeten bederven door bijvoorbeeld ziekte of zelfmoord. Hij zou 

ter nagedachtenis van zijn moeder juist iets moois van zijn 

leven moeten maken (ibidem, p. 40). Aangezien wij onze schuld 

en onschuld door de greep van het toeval niet kunnen 

beheersen, rest ons deemoed: een innerlijke houding van 

‘overgave aan de onverbiddelijke krachten die onze 

lotsbestemming bepalen, ten gunste of ten nadele van onszelf’ 

(ibidem, p. 41). Deemoed is het besef dat wij niet alleen het lot 

bepalen, maar dat het lot ook ons bepaalt. 

 

Naast de behoefte aan binding en evenwicht, is er de behoefte 

aan orde. Orde verwijst naar afspraken en regels voor het 

samenleven waarin het lidmaatschap wordt vastgesteld. Het 

betreft de menselijke behoefte aan begrenzing en 

voorspelbaarheid. Schuld wordt in dit verband gevoeld als een 

overtreding van de regel, maar voelt minder diep dan schuld die 

te maken heeft met binding of de balans tussen geven en nemen 

(ibidem, p. 42).  

   

2.2.3 Het gewetensconflict 

Hoewel de behoefte aan binding, evenwicht en orde met elkaar 

in strijd kunnen zijn, streeft het geweten naar vervulling van al 

deze behoeften. De onderlinge strijdigheid van behoeften 

ervaren mensen als een onoplosbaar gewetensconflict. Hellinger 

ziet dit als onvermijdelijk voor de groei en ontwikkeling van een 

mens. Volwassen worden is je schuldig maken. Vooruitgang 

vindt plaats vanuit een slecht geweten, maar is daarom nog 

niet slecht (Hellinger, 2006, p. 77). Ik geef een voorbeeld uit de 

casus: 

 

De cliënt heeft uit haar familiesysteem de opvatting 

meekregen dat het goed is te zorgen voor een ander. 

Omdat deze waarde haar primaire behoefte aan binding 

met haar familie van herkomst veilig stelde, heeft ze 
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zich de zorgrol goed eigen gemaakt. In de relatie met 

haar partner past deze zorgrol niet. Dit brengt de cliënt 

in een gewetensconflict. Wanneer ze minder zorgt, voelt 

ze zich schuldig en ervaart ze tevens de angst niet meer 

bij haar familie te mogen horen. Maar met haar partner 

samen vormt ze een nieuw systeem en moet ze haar 

geweten verruimen en nieuwe waarden insluiten. De 

opstelling helpt haar om haar slechte geweten ten 

opzichte van haar familiesysteem te overstijgen. Een 

partnerrol in plaats van een zorgrol aannemen in haar 

relatie, gebeurt met een slecht geweten ten opzichte van 

haar moeder, maar is daarom nog niet slecht. 

 

Het vergt moed om een slecht geweten te hebben ten opzichte 

van de eigen groep. Juist doordat deze gevoelens van schuld en 

onschuld een mens zo stevig bindt aan de groep die 

noodzakelijk is voor zijn overleving, maken ze hem dikwijls 

blind voor wat goed en kwaad is (Hellinger, 2007, p. 23). Het 

goede geweten kan gevaarlijk zijn, misdaden kunnen met een 

goed geweten worden uitgevoerd (Hellinger, 2006, p. 78). Iedere 

groep heeft bij het uitoefenen van zijn daden een goed geweten, 

maar dit goede geweten beschermt ons niet tegen de gevolgen 

van onze daden en hun uitwerking op het systeem.  

   Volgens Hellinger is het de kunst om te leren boven het eigen 

goede geweten uit te groeien. Het kost inspanning zelf de 

verschillende waarden te gaan onderscheiden, want onschuldig 

blijven is ook beperkt blijven (ibidem, p. 78). Een mens moet 

zich schuldig maken om zijn perspectief te verruimen. 

 

2.3 Het collectieve geweten 

 

2.3.1 Het geweten van het familiesysteem 

In voorgaande paragrafen heb ik duidelijk willen maken dat het 

persoonlijke geweten als functie heeft het veiligstellen van de 

binding met de groep waartoe een individu behoort. Door deze 

binding worden de primaire behoeften aan geborgenheid en 

liefde, de behoefte aan evenwicht in geven en nemen, en de 

behoefte aan ordening, gewaarborgd. Naast gevoelens van 

schuld en onschuld die in het persoonlijke geweten werkzaam 

zijn, is in onze relaties volgens Hellinger nog een verborgen 

geweten werkzaam, namelijk het collectieve of systemische 

geweten. Wij zijn ons niet bewust van dit collectieve geweten, 

maar kunnen het wel herkennen aan zijn effecten. Hellinger 

legt uit dat dit collectieve geweten voorrang heeft op de 

persoonlijke gevoelens van schuld en onschuld. Het staat in 

dienst van een andere orde: de natuurlijke wetmatigheid die 

het gedrag van menselijke relatiesystemen vormt en bepaalt 

(Hellinger, 2007, p. 43).  

   Het persoonlijke geweten als doel heeft het voortbestaan van 

het individu te waarborgen door diens binding aan de groep 

veilig te stellen. Het doel van het collectieve geweten is het 

voortbestaan van het collectief. Het collectief streeft naar 

evolutie en het individu staat in dienst van dit streven (ibidem). 

Het collectieve geweten omvat het hele systeem, inclusief 

degene die buitengesloten zijn, en bestuurt dit als een groep. 
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   De leden van een familie zijn niet alleen via een bloedband 

met elkaar verbonden, maar ook via het collectieve geweten, of 

anders gezegd, het familiegeweten. Het familiegeweten brengt 

hetgeen onverwerkt is in het familiesysteem, in de volgende 

generaties opnieuw aan de oppervlakte. Preiss licht dit als volgt 

toe: ‘Wanneer iemand zich bijvoorbeeld in een vroegere 

generatie schuldig heeft gemaakt of zich schuldig heeft gevoeld 

en dit toen niet kon verwerken en loslaten, neemt een familielid 

in een volgende generatie dit schuldgevoel op zich, om zo 

verwerking mogelijk te maken. Is de vroege dood van een kind 

niet verwerkt, dan zullen een of meerdere kinderen die erop 

volgen de pijn op zich nemen en zichzelf geen gelukkig leven 

toestaan. Dit gaat van generatie op generatie door’ (Preiss, 

2008, p. 72). Het familiegeweten houdt als het ware 

nauwkeurig bij wat de ene generatie onverwerkt achterlaat en 

zorgt dat dit zich opnieuw aandient in de volgende generatie. 

Dit gaat door totdat verstoringen in het familiesysteem bewust 

gemaakt en verwerkt zijn.  

 

2.3.2 Binding, evenwicht en orde in het familiegeweten 

Evenals het persoonlijke geweten richt het collectieve geweten 

richt zich op binding, evenwicht en orde. Deze krijgen echter 

een andere invulling. Voor het familiegeweten luidt de 

bindingswet: iedereen heeft er recht op om erbij te horen. Dit 

geldt voor alle familieleden, (vroeg) overledenen, zieken, 

daders, en iedereen die op een of andere manier werd 

uitgesloten of vergeten. Niemand die ooit tot het systeem heeft 

behoord, mag ‘het-erbij-horen’ geweigerd worden, stelt 

Hellinger (2006, p. 80). Het persoonlijke en het familiegeweten 

raken hierdoor soms met elkaar in tegenspraak. Wanneer 

bijvoorbeeld een familielid crimineel is, dan zorgt het collectief 

ervoor dat diegene toch recht heeft op zijn plaats, terwijl ons 

persoonlijke geweten, door verontwaardiging over de daad, 

meestal van ons verlangt diegene buiten te sluiten. Het 

collectieve geweten kent geen onderscheid tussen goed en 

slecht, zoals dit bij het persoonlijke geweten het geval is 

(ibidem, p. 83). Volgens het collectieve geweten heeft ook een 

dader recht op zijn plaats.  

   Hoewel in principe iedereen recht heeft op een plek, zijn er in 

opstellingen uitzonderingen gebleken, bijvoorbeeld in het geval 

van zwaar lichamelijk of emotioneel misbruik, of moord. In het 

laatste geval is de binding met het slachtoffer en diens 

familiesysteem groter dan met het eigen familiesysteem. Het 

recht om erbij te horen is verspeeld en het collectief moet 

verlaten worden (Preiss, 2008, p. 74). 

   Ook het aspect van evenwicht tussen geven en nemen werkt 

in het familiegeweten anders dan in het persoonlijke geweten. 

Het familiegeweten waarborgt het evenwicht binnen het 

familiesysteem over generaties heen. Leden die later in de 

familie zijn gekomen, dragen het onverwerkte lot van hun 

voorouders mee doordat ze onbewust het familiegeweten 
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volgen. Dit is gedoemd te falen, want dit meedragen verstoort 

de derde wet van het geweten, namelijk de behoefte aan orde. 

   Deze derde wet betreft een hiërarchische orde in tijd waarin 

ieder zijn eigen lot draagt. Meedragen van het lot van iemand 

uit een vorige generatie door een familielid wat er later 

bijgekomen is, leidt tot verstrikkingen. Hoewel iemand dit met 

een goed geweten doet, volgt uit de ordening dat ieder het recht 

heeft zijn eigen lot te dragen en dat het aanmatigend is 

wanneer iemand uit een latere generatie dit probeert over te 

nemen (ibidem, p. 75). De eerder geboren familieleden hebben 

meer rechten dan degenen die later geboren zijn. Volgens 

Hellinger mogen degenen die later geboren zijn, zich niet met 

dingen bemoeien van degenen die eerder geboren zijn (2006, p. 

81). Daarnaast vermindert het meedragen van de last van 

iemand uit een eerdere generatie, diens last niet. Het verstoort 

de hiërarchie in tijd en daarmee de ordening. 

   Het collectief maakt het ons dus eigenlijk onmogelijk om 

tegelijkertijd aan de evenwichtswet en aan de ordeningswet te 

voldoen. Hellinger: ‘Zo dwingt het collectieve geweten latere 

generaties iets te doen wat het hun verbiedt en laat het hen 

boeten voor iets dat het van hen verlangt’ (in: Preiss, 2008, p. 

75). Een bijzondere paradox: enerzijds dragen we met een goed 

geweten het lot van onze ouders en soms zelf voorouders mee, 

terwijl dit zelfde geweten het ons onmogelijk maakt dit 

adequaat te doen. Waarom verbindt een mens zich dan toch 

met het lot van zijn (voor)ouders? Wat leidt tot deze 

verstrikking?  

 

2.4 De paradox van het familiegeweten: verstrikking 

 

2.4.1 Bindingsliefde 

In dit hoofdstuk heb ik reeds uitgelegd dat een kind de behoefte 

heeft ‘erbij te horen’. Deze behoefte is zo sterk, dat een kind 

zelfs bereid is om mee te lijden met een familielid in de 

vooronderstelling hem te kunnen helpen of redden. Hellinger 

spreekt van bindingsliefde: ‘(…) de dynamiek in een 

familiesysteem bindt iedereen die ertoe behoort zo krachtig aan 

het geheel, dat de verplichtingen en het lijden van één van hen 

door iedereen ervaren wordt als schuld en verplichting. Op die 

manier kan één familielid blindelings verstrikt raken in de 

schulden en voorrechten van andere familieleden, in hun 

gedachte, zorgen en gevoelens, of in hun conflicten en 

doelstellingen’ (2007, pp. 163-164). Hellinger meent dat in deze 

opoffering de diepe behoefte ligt om bij de familie te horen en 

tevens een diepe dankbaarheid voor alles wat de ouders hebben 

gegeven. Het ontvangen van het leven schept de verplichting 

iets terug te doen. Zeker wanneer ouders ziek of ongelukkig 

lijken, gunt een kind zich niet het voordeel van een gezond en 

gelukkig leven in de hoop het evenwicht in het systeem te 

kunnen herstellen. 
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   In dit verband valt onderscheid te maken tussen de begrippen 

relatie en binding. Van een relatie is sprake wanneer de 

betrokkenen contact met elkaar hebben waardoor wederzijdse 

uitwisseling plaatsvindt. Een relatie hoeft niet te betekenen dat 

er ook een binding bestaat, andersom evenmin. Een binding 

voltrekt zich buiten onze wil of de invloed van ons verstand. 

Het ontstaan van zogenoemde lotsbindingen is vaak een 

onbewust proces waar we geen vermoeden of voorstelling van 

hebben. 

   De bindingsliefde uit zich in een familie in lotsverbindingen of 

verstrikkingen. Een kind veronderstelt dat het slechts bij de 

familie hoort als het meedraagt in het lot van degenen die hem 

zijn voorgegaan.  

 

2.4.2 Het ontstaan van een verstrikking 

Hoe raakt een binding dusdanig in de war dat er een 

verstrikking ontstaat? Psychiater en familieopsteller Franz 

Ruppert stelt dat de sterkste binding in het leven de binding 

tussen een moeder en haar kind is (2008, p. 66). Geen enkele 

andere binding heeft een vergelijkbare kwaliteit en intensiteit. 

De kracht van deze binding ontstaat doordat moeder en kind 

gemiddeld negen maanden als één organisme leven. De binding 

van moeder en kind heeft verstrekkende gevolgen voor het 

leven van een mens en werkt over meerdere generaties heen.  

   Via de diepe binding met zijn moeder en zijn vader, raakt het 

kind vertrouwd en verbonden met zijn familie van herkomst. 

Het kind gaat erbij horen: ‘ik’ ben ook ‘wij’ (ibidem, p. 173). Het 

kind komt met de leden van zijn groep in contact: direct via de 

actueel aanwezige personen en indirect via de elementen die 

deze aanwezigen in zich meedragen van degenen die vóór hen 

leefden. 

   Het uitwisselingsproces tussen de leden van een familie is een 

bron van kracht en binding, maar ook een van verstrikkingen. 

De basisvorm van verwarring in bindingssystemen bestaat uit 

een binding die niet op een directe en heldere wijze verloopt, 

maar met een omweg via een derde persoon (ibidem, p. 89). Het 

kind zoekt hechting met de moeder, maar kan deze behoefte 

aan binding niet vervullen doordat de moeder onbereikbaar is. 

Ze is gefixeerd op een ander persoon. Ruppert legt uit dat het 

voor een kind dan noodzakelijk is zich te identificeren met deze 

andere persoon: het kind kan de moeder alleen bereiken als het 

voor een wezenlijk deel zo wordt als die derde persoon met wie 

de moeder al een zielsbinding heeft. Dit proces van identificatie 

gaat als volgt: ‘Het kind kijkt oorspronkelijk naar zijn moeder. 

Het kan de moeder echter niet in de ogen kijken omdat ze een 

andere kant uitkijkt. Daarom beweegt het kind in de richting 

waarin de moeder kijkt. Alleen op die plek, quasi door de ogen 

van deze derde persoon, kan het kind oogcontact met de moeder 

krijgen. En alleen via deze omweg neemt het kind een gevoel 

waar in de verhouding tot zijn moeder. Hij neemt op deze wijze 

zielsaspecten van deze andere persoon over – logischerwijs juist 
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die aspecten van het zielsleven die maken dat de moeder op 

deze derde persoon gericht is’ (ibidem, p. 90). 

   Ruppert vervolgt met de identificatie vanuit het standpunt 

van de moeder beschouwd: ‘De moeder zoekt in het kind die 

persoon op wie haar ziel is gefixeerd, een persoon aan wie ze op 

dat moment sterker is gebonden dan haar eigen kind. Ze 

identificeert dus het kind met die andere persoon. Ze neemt het 

kind niet waar als degene die hij is. Ze projecteert op het kind 

datgene wat ze met die andere persoon heeft beleefd. Ze beleeft 

in het contact met het kind opnieuw de gevoelens die ze ten 

opzichte van die andere persoon heeft’ (ibidem). 

   In een opstelling is deze gerichtheid op de ‘derde persoon’ 

waarmee de moeder (of vader) verbonden is, vaak terug te zien. 

Wanneer de cliënt de representanten hun plek heeft gegeven, 

toont dit eerste beeld van de opstelling vaak de verstrikking, 

oftewel de binding via een derde persoon. Een illustratie aan de 

hand van de casus: 

 

De cliënt stelt haar Partner op met diens gezicht gericht 

op de plek waar later de vroeg overleden Grootmoeder in 

de opstelling zal komen (figuur 1, r. 72-75). Het thema dat 

de cliënt inbrengt is haar worsteling met het gevoel te 

moeten zorgen voor haar partner, maar dit tegelijkertijd 

niet te willen. Uit het eerste beeld van de opstelling kan 

worden afgeleid dat de cliënt in haar Partner de 

traumatische gebeurtenis in haar familiesysteem 

weerspiegeld ziet. De cliënt verwisselt het gevoel te 

moeten zorgen voor haar Partner met het moeten zorgen 

voor haar Moeder. De positie en de gerichtheid van de 

Partner op de Grootmoeder wijst op de fixatie die de cliënt 

via haar Moeder meedraagt. De cliënt probeert via 

binding met de Grootmoeder contact met haar Moeder te 

krijgen.  

   Tevens is zichtbaar in de opstelling dat de Moeder 

sterker met haar moeder (de Grootmoeder) is verbonden, 

dan met haar dochter (de cliënt). De rollen zijn 

omgedraaid: de cliënt zorgt voor haar Moeder in plaats 

van andersom. De Moeder projecteert haar behoeften en 

het gemis van haar moeder, op haar dochter. Vervolgens 

projecteert de cliënt haar behoeften en gemis weer op 

haar Partner. Zo ontstaan vele omleidingen en pogingen 

tot herstel van de primaire behoefte aan binding met de 

bron van het leven: de ouders.  

   

2.4.3 Parentificatie 

Van parentificatie is sprake wanneer een kind iets van zijn 

ouders draagt of wanneer de ouders emotioneel een beroep doen 

op hun kinderen. Preiss: ‘Wanneer een familielid gevoelens, 

houdingen en instellingen van een ander familielid overneemt 

en die dan in zijn leven vormgeeft. Vaak gaat het om 

traumatische gebeurtenissen en de daaruit voortvloeiende 

gevoelens, houdingen en instellingen die door onze vroegere 

familieleden, bewust of onbewust, niet verwerkt of doorleeft 

zijn, of conflicten die door de betrokkenen niet opgelost werden. 

Ook wanneer iemand zijn verantwoordelijkheid niet wilde of 

kon nemen leidt dit tot verstrikkingen’ (2008, p. 86). Een vroege 

dood of (emotionele) afwezigheid van (een van) de ouders is een 
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belangrijke oorzaak voor parentificatie. Dit is terug te zien in 

de casus: 

 

De cliënt, als oudste dochter, neemt al snel de zorgende 

rol van haar moeder over en vervangt haar taken. In de 

opstellingen werd duidelijk dat de Moeder emotioneel 

afwezig was doordat zij nog zo gefixeerd was op haar 

moeder, die overleed toen zij twee jaar oud was. Om de 

nodige aandacht te krijgen van haar moeder, moet de 

cliënt die aspecten van haar grootmoeder overnemen 

waarop haar moeder is gericht. Zo probeert de cliënt met 

een omweg via de grootmoeder de binding met haar 

moeder veilig te stellen. Uit behoefte aan liefde en 

binding neemt de cliënt aspecten van de gevoelens, 

houding en instellingen van haar grootmoeder over om 

haar moeder te willen helpen. Door haar moeder deze 

emotionele steun te bieden, hoopt de cliënt onbewust in 

haar eigen behoeften te worden voorzien. 

 

Familieleden kunnen met elkaar verstrikt raken ongeacht of ze 

elkaar kennen of niet. De cliënt uit de casus heeft haar 

grootmoeder nooit gekend. Toch was er een verstrikking met 

haar via de moeder. Zoals eerder uitgelegd, komt dit door de 

(onbewuste) binding die ze hebben. Een daadwerkelijke relatie 

is niet noodzakelijk om een binding te hebben.  

   Wanneer er sprake is van parentificatie, is de balans tussen 

geven en nemen in het gezinssysteem verstoord: het kind geeft 

in plaats van dat het ontvangt, doordat het de plek van de 

ouders moet innemen. Hoe graag een kind ook de emotionele 

leegte van zijn ouders wil opvullen of hun lasten wil dragen, het 

is te zwaar en gedoemd te mislukken. Parentificatie gebeurt 

haast onvermijdelijk in situaties waarin ouders veel 

onverwerkte stukken uit hun familiegeschiedenis met zich 

meedragen. Verstrikkingen worden op deze manier van 

generatie op generatie doorgegeven.  

   Een individu verbindt zich met de trauma’s uit zijn systeem 

omdat hij eigenlijk geen keuze heeft. Ieder mens heeft een 

behoefte aan liefde en geborgenheid. Zo raken we 

onvermijdelijk verstrikt. Mijns inziens hoeft een verstrikking 

overigens niet enkel problematisch opgevat te worden. Een 

verstrikking biedt ook houvast en stevigheid binnen het 

familiesysteem. Dat iemand later in zijn zoektocht naar een 

andere balans tussen binding en autonomie, een deel van deze 

stevigheid wil opgeven voor meer bewegingsvrijheid, neemt niet 

weg dat de verstrikking hem in eerste instantie de stevigheid 

heeft geboden om deze verschuiving van positie aan te gaan. 

Meer bewegingsvrijheid hebben, is tevens het risico lopen op 

meer eenzaamheid. Maar het losser maken van de 

verbondenheid met de familie en sociale omgeving, biedt ook 

meer ruimte voor een leven dat we naar eigen inzicht 

vormgeven.  

 

2.5 Het transcendente geweten 

 

Naast de persoonlijke relaties en sociale systemen waartoe wij 

behoren, maken wij ook deel uitmaken van grotere verbanden 
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en metasystemen (2007, p. 192). Hellinger hanteert gedurende 

de jaren verschillende namen voor het mysterie achter deze 

wereld, voor het lot of voor de totaliteit van de wereld: God, de 

Grote Ziel, de Geest.  

   Op dit mysterie zijn de wetten en ordeningen van intieme 

relatiesystemen niet van toepassing. Hellinger is niet helemaal 

duidelijk over de aard van dit transcendente of spirituele 

geweten. Het transcendente geweten omvat en ontstijgt ons 

persoonlijke en collectieve geweten. Het verlangt van mensen 

om beide te transformeren. Door een transformatieproces 

ontstijgen we de dualiteit en de schuld waarmee het 

persoonlijke en collectieve geweten ons onvermijdelijk 

opzadelen (Preiss, 2008, p. 76).  

   Het transcendente geweten doet een beroep op de mens om 

vragen te stellen. Wie ben ik? Wie wil ik zijn? Het conflict 

waarin het persoonlijke en collectieve geweten een individu in 

brengen, zet hem aan tot een bewustwordingsproces. Een 

familieopstelling is een methode om bewustwording te 

bereiken. Een opstelling helpt verstrikkingen te ontwarren en 

een veranderingsproces aan te gaan. De motivatie voor een 

dergelijk veranderproces komt voort uit het transcendente 

geweten: het zet de mens ertoe aan de paradox, waar het 

collectieve en persoonlijke geweten hem voor stelt, te ontstijgen. 

Lotsverbindingen kunnen losser gemaakt worden door ze in 

liefde en dankbaarheid achter te laten. Dan kan de mens met 

een ruim en open perspectief vooruit kijken en zich richten op 

de vormgeving van zijn eigen leven. 
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H3 Relationele theorieën als grondslag van 

familieopstellingen 

Inleiding 

 

In dit hoofdstuk schets ik twee relationele theorieën die het 

denken van familieopstellingen hebben gevormd. De relationele 

ethiek van Ivan Boszormenyi-Nagy is van belang om de 

ophelderende en oplossende zinnen te begrijpen die de 

representanten aangereikt krijgen. Nagy heeft een visie 

ontwikkeld op het herstel van ontmoetingen en interacties die 

problematisch zijn. Zijn ethiek is een praktische uitwerking van 

deze visie op relaties in termen van een rechtvaardige balans 

tussen geven en nemen. In een opstelling wordt het evenwicht 

tussen de familieleden van het systeem hersteld op basis van de 

relationele ethiek van Nagy.  

   In de ontwikkeling van zijn ethiek wist Nagy zich 

geïnspireerd door de relationele filosofie van Martin Buber. 

Basaal in de filosofie van Buber is de verbondenheid tussen 

mensen en de wijze waarop deze vormgegeven wordt in relaties. 

Buber brengt een visie op de mens als relationeel wezen onder 

woorden. Hieruit volgt een door Buber benoemde zijnsorde en 

visie op schuld. In zijn ontologie van het intermenselijke biedt 

Buber een verdieping op hoe het relationele dat het mens-zijn 

kenmerkt, is gegrondvest in het bestaan. Deze verdieping 

draagt bij aan het expliciteren van de uitgangspunten van 

familieopstellingen, zoals ik in deel III zal doen. 

   

3.1 De relationele ethiek van Boszormenyi-Nagy 

 

3.1.1 Het contextuele denken 

De kern van het contextuele denken van Nagy is de 

verbondenheid tussen mensen. Het feit dat familieleden met 

elkaar verbonden zijn door geboorte, gaat vooraf aan de 

kwaliteit van hun contact en communicatie. Relaties hebben 

van nature consequenties. Deze gaan over van persoon op 

persoon, van generatie op generatie en van het ene systeem op 

het erop volgende systeem (Boszormenyi-Nagy & Krasner, 

2005, p. 22/23). Het contextuele denken benadrukt de 

verantwoordelijkheid die ieder persoon heeft voor de 

consequenties van zijn handelen voor zijn context. Nagy 

definieert de term ‘context’ zeer specifiek: ‘de dynamische en 

ethische onderlinge verbondenheid – verleden, heden, toekomst 

– die bestaat tussen mensen voor wie het bestaan van de ander 

op zichzelf al betekenis heeft’ (ibidem, p. 23).  

   Ik licht de definitie toe. De verbondenheid met anderen heeft 

zowel betrekking op de mensen met wie de persoon nu in relatie 

staat, als op de mensen met wie hij in het verleden verbonden 

was en in de toekomst verbonden zal zijn. Met de 

verbondenheid tussen mensen ‘voor wie het bestaan van de 

ander op zichzelf al betekenis heeft’, bedoelt Nagy de kracht die 
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familierelaties krijgen doordat de leden met elkaar verbonden 

zijn door de geboorte (Dillen, 2004, p. 31). Het begrip ‘ethische 

verbondenheid’ impliceert de onvermijdelijkheid van 

consequenties die doorwerken over generaties heen. Niemand is 

gevrijwaard van de goede en kwalijke gevolgen van relaties. 

Met de term ‘dynamisch’ in de definitie wil Nagy uitdrukken 

dat de consequenties invloedrijk zijn, maar niet determinerend. 

In relaties beschikken mensen over het vermogen zichzelf te 

ontwikkelen en ook om anderen daarin te ondersteunen. 

   Nagy stelt de relationele werkelijkheid als uitgangspunt voor 

het vormgeven van het eigen leven: ‘Ieder mens is als een 

biologisch bepaald, eigen wezen verantwoordelijk voor het 

onder ogen zien van zijn of haar eigen levenskeuzen. Deze 

keuzen doen zich voor en moeten worden vastgesteld in een 

omgeving die wordt bepaald door transactionele patronen die 

van mens op mens en van generatie op generatie terugkeren. In 

dit proces ontstaan bepaalde consequenties en zij hebben, 

terwijl ze van het ene leven naar het andere stromen, invloed 

op de toekomst van mensen die nog niet zijn geboren’ 

(Boszormenyi-Nagy & Krasner, 2005, p. 22). Kort gezegd 

onderscheidt hij vier dimensies die samen de relationele 

werkelijkheid vormen. De eerste dimensie gaat over de 

feitelijke gebeurtenissen. De tweede dimensie, de psychologie, 

betreft de behoeften en gevoelens. Communicatie, 

uitwisselingen en verbindingen staan centraal in de derde 

dimensie. De vierde dimensie is de dimensie van de relationele 

ethiek. Nagy is van mening dat de voorgaande drie dimensies 

vanuit deze dimensie bekeken moeten worden. Ik vervolg met 

een bespreking van de belangrijkste begrippen uit de 

relationele ethiek: loyaliteit, het grootboek van verdienste, de 

gerechtigde aanspraak en verantwoordelijkheid. 

 

3.1.2 Relationele rechtvaardigheid 

 

Loyaliteit 

De verbinding die tussen de verschillende leden van een familie 

bestaat, kan ook een loyaliteitsband genoemd worden. Via deze 

onzichtbare band maken wij deel uit van onze familie. De 

loyaliteitsbanden vormen de structuur van verwachtingen 

waaraan alle leden van de familie zich dienen te houden. 

Loyaliteit is een bindend fenomeen waardoor enerzijds een 

afgrenzing plaatsvindt, en anderzijds een ‘horen bij’ ontstaat. 

Loyaliteit definieert Nagy als ‘een preferentiële betrokkenheid 

op een relatie, die is gebaseerd op een verschuldigd zijn, dat op 

zijn beurt weer is ontstaan uit verworven verdienste’ (ibidem, p. 

477). 

   Loyaliteit is een begrip om de dynamiek in relaties tussen 

mensen te beschrijven. Nagy benadrukt dat het niet gaat om 

gehechtheid op zich, maar om ‘preferentiële’ gehechtheid. Deze 

preferentiële betrokkenheid is niet gebaseerd op een ‘gevoel’ 

van loyaliteit of op de psychologie van hechting en evenmin op 

afhankelijkheid of onderwerping. Volgens Nagy is loyaliteit een 
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zijnsgegeven: doordat een kind het leven van zijn ouders krijgt, 

ontstaat er een band die niet meer verbroken kan worden 

(Dillen, 2004, p.50). Het kind is zijn ouders loyaliteit 

verschuldigd. Via deze band ontstaat een uitwisseling tussen 

geven en nemen. De prijs die een kind betaalt voor het 

ontvangen van zijn leven is de loyaliteit die hij aan zijn ouders 

verschuldigd is. 

   Nagy brengt een onderscheid aan tussen verticale en 

horizontale loyaliteit. Elkaar opvolgende generaties zijn 

verbonden door verticale loyaliteit. Door haar existentiële 

wortels blijft deze loyaliteit levenslang bestaan. Horizontale 

loyaliteit ontstaan bijvoorbeeld tussen partners en vrienden. In 

tegenstelling tot verticale loyaliteit kan deze loyaliteit worden 

verbroken.  

   Op het moment dat verticale en horizontale loyaliteit elkaar 

kruisen, doet zich een prioriteitskeuze voor. Het ontstaan van 

loyaliteitsconflicten is inherent aan het bestaan, aangezien een 

opgroeiend kind steeds meer horizontale relaties aangaat. In 

onderstaande illustratie schetst Claire Bretecher een vaak 

voorkomende moeilijkheid betreffende de vraag: ben ik loyaal 

aan verticale of horizontale loyaliteit? Wanneer twee partners 

met elkaar trouwen, beginnen zij een nieuw systeem met 

bijbehorende loyaliteitsbanden. De banden met het gezin van 

herkomst worden dan losser gemaakt. Dit losmaken gaat 

meestal niet zonder pijn of moeite. Een loyaliteitsconflict ligt op 

de loer, zo valt uit de illustratie op te maken. 
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Figuur 1. C. Bretecher, Die verdomde band, (1978) 

 

Het grootboek van verdienste 

Aan mens-zijn gaan relationele verbindingen vooraf stelt Nagy. 

Daar volgt uit dat menselijke relaties een ‘intrinsiek ethische’ 

dimensie hebben die zich tussen de twee betrokkenen in 

bevindt (Boszormenyi-Nagy & Krasner, 2005, p. 121). Deze 

dimensie is gebaseerd op het ideaal van de rechtvaardigheid 

van de menselijke orde8. Volgens Nagy bestaat de menselijke 

orde uit relaties waartussen een onderlinge balans van 

rechtvaardigheid aanwezig is. Zij staan in dienst van overleving 

van de soort. De kwaliteit van overleving hangt af van de 

solidariteit over generaties heen. Iedere generatie ontvangt zijn 

aandeel van de solidariteit en draagt er op later tijdstip zelf 

weer aan bij. 

   De rechtvaardigheid in de relatie tussen geven en nemen in 

de menselijke orde wordt bijgehouden in een ethisch ‘grootboek 

van verdienste’ (ibidem, p. 121). Om de werking van het 

‘grootboek van verdienste’ uit te leggen, stelt Nagy zich een 

soort boekhouding voor waarin het verantwoordelijk met elkaar 

in relatie staan wordt bijgehouden. Daarbij is een intrinsiek 

relationeel tribunaal aanwezig, dat toeziet op het essentiële 

belang van het verantwoordelijk zijn voor relationele 

consequenties over meerdere generaties. Dit tribunaal omvat 

dus ontelbare generaties en waarborgt de garantie voor het 

overleven van de menselijke soort. Het is onzichtbaar, maar wel 

in iedere relatie aanwezig.  

   Hoewel de rechtvaardigheid van de menselijke orde een 

belangrijke rol speelt in de relationele ethiek van Nagy, krijgt 

                                                 
8 Dit begrip is afgeleid van Bubers ‘menselijke zijnsorde’. Buber geeft in zijn 

ontologie een visie op hoe de wereld volgens hem is. Nagy heeft aan Bubers 

‘zijnsorde’ het woord rechtvaardigheid toegevoegd om een visie te geven op 

hoe de wereld zou moeten zijn. Zo heeft hij zijn praktische ethiek ontwikkeld. 

Buber gebruikt het ‘tussenin’ om de ruimte aan te duiden tussen mensen die 

met elkaar in relatie staan, Nagy vertaalt dit in zijn ethiek in termen van een 

‘ethisch grootboek van rechten en plichten’.  
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deze geen concrete inhoud. Nagy benadrukt dat het gaat om 

relationele rechtvaardigheid en niet om een intrapsychisch 

rechtvaardigheidsgevoel, noch om moralisme. Wat rechtvaardig 

is, hangt af van zich opeenstapelende verdiensten en schulden 

in de relatie. De schaal waarmee het intrinsiek relationeel 

tribunaal bepaalt of de balans in evenwicht is, is afhankelijk 

van of het een asymmetrische of symmetrische relatie betreft. 

In het eerste geval, bijvoorbeeld in een relatie tussen ouder en 

kind, wordt geen wederkerigheid verwacht. Bij een 

symmetrische relatie dient er wel sprake te zijn van een 

rechtvaardige uitwisseling (ibidem, p. 475). 

   

De gerechtigde aanspraak 

Om de verhouding van de mens tot de rechtvaardigheid van de 

gehele menselijke orde aan te duiden, introduceert Nagy het 

begrip ‘gerechtigde aanspraak’ (entitlement) (ibidem, p. 28). 

Deze gerechtigde aanspraak vormt de brug tussen zelfbehoud 

en het voortbestaan van de mensheid. Een mens verwerft 

gerechtigde aanspraak in ruil voor het nemen van zijn aandeel 

in de relationele verantwoordelijkheid. Dit is een zoektocht 

naar evenwicht tussen mandaten (verplichtingen, opdrachten) 

en legaten (geërfde beschikkingen en verworvenheden), 

ontvangen uit het verleden en gericht op de toekomst.  

   De menselijke orde is dus een intergenerationele orde en 

bevat balansen van geven en nemen die over generaties worden 

doorgegeven. De ontvangen ouderlijke geïnvesteerde zorg wordt 

terugbetaald in voorwaartse richting door een passende 

bijdrage te leveren aan het nageslacht. Sterker, er ligt een 

ethische verplichting om het erfgoed zo door te geven dat het 

een bijdrage levert aan de kwaliteit van het bestaan van 

volgende generaties. 

   Het begrip ‘gerechtigde aanspraak’ kan als volgt worden 

uitgelegd: een persoon die zorgt voor een ander, oftewel die 

geeft, maakt aanspraak op de zorg van de ander. In andere 

woorden, hij verdient het recht op zorg. Dit tegoed aan zorg 

noemt Nagy het krediet dat verkregen wordt. Degene die zorg 

ontvangt, komt in de schuld te staan bij degene die zorg geeft 

en daarmee krediet verwerft. Wil de integriteit in een relatie 

groeien, dan dient er een rechtvaardige verdeling van de 

relationele baten en lasten te zijn (ibidem, p. 55). 

 

Verantwoordelijkheid 

Het fundament voor relationele integriteit wordt gevormd door 

persoonlijke verantwoordelijkheid. ‘In feite kan de 

verantwoordelijkheid van een mens voor de consequenties die 

zijn handelen voor zijn partners heeft, de echte toetssteen voor 

autonomie zijn’ (ibidem, p. 80). In termen van relationele 

boekhouding betekent het vermogen tot relationele 

verantwoordelijkheid het vermogen tot het verwerven van 

gerechtigde aanspraak. Gerechtigde aanspraak, verdiend met 

het aanbieden van gepaste zorg, komt voort uit het besluit 

actieve en persoonlijke verantwoordelijkheid te aanvaarden 
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voor de consequenties van de relationele werkelijkheid (ibidem, 

p. 28). De beloning die voortvloeit uit het aanbieden van 

gepaste zorg, is meer persoonlijke vrijheid en autonomie. 

 

In de taal van de therapeut in de opstelling is Nagy’s visie op 

relaties en diens praktische uitwerking te herkennen. De 

therapeut tracht met ophelderende en oplossende zinnen het 

beschadigde evenwicht in de relaties tussen de 

vertegenwoordigde personen te herstellen. Een illustratie uit de 

casus: 

 

In de opstelling begeleidt de therapeut een gesprek tussen 

de Moeder en de Cliënt-Representant. Eerst waardeert en 

erkent hij de loyaliteit en inzet van het kind (de Cliënt-

Representant) voor de Moeder. Vervolgens maakt hij 

duidelijk dat het kind niet het lot van de Moeder kan 

dragen (r. 362-368): 

Ther > Mdr:  Ik zie wat je allemaal voor mij 

wilt doen. 

Mdr > Cl-Repr: Ik zie wat je allemaal voor mij 

wilt doen. 

Ther > Mdr:  En dat is heel bijzonder. 

Mdr > Cl-Repr:  En dat is heel bijzonder. 

Ther > Mdr:  En toch hoort dit hier [ wijst naar 

Grootmoeder ], bij mijn lot. 

Mdr > Cl-Repr:   En toch hoort dit hier bij mijn lot. 

Vervolgens werkt de therapeut aan herstel van het 

relationele evenwicht tussen de Moeder en de cliënt. Om 

dit te kunnen doen, herstelt de therapeut eerst het 

evenwicht tussen de Grootmoeder en de Moeder. De 

consequenties van hun verstoorde relatie ervaart de cliënt 

in haar relatie met haar moeder. Deze consequenties 

tracht de therapeut onder andere met de volgende 

woorden te herstellen (r. 739-748): 

Ther > Mdr:  En dat spijt mij. 

Mdr > Cl-Repr:  Dat spijt mij. 

Ther > Mdr:  Dat had je niet verdiend. 

Mdr > Cl-Repr:  Dat had je niet verdiend. 

Ther > Mdr: Ik heb te weinig aandacht 

gekregen, dus ik kon jou ook veel 

te weinig aandacht gegeven. 

Mdr > Cl-Repr: Ja, [ knikt van herkenning ] ik 

heb te weinig aandacht gekregen 

en kon jou ook absoluut niet 

genoeg geven. 

 

In een opstelling wordt naar een evenwicht tussen geven en 

nemen gezocht in de relaties die zijn opgesteld.  

 

3.2 De relationele filosofie van Buber  

 

3.2.1 Van Bubers relationele filosofie naar Nagy’s relationele 

ethiek  

Nagy wist zich geïnspireerd door het gedachtegoed van de 

Joods-Duitse filosoof Martin Buber. Bubers bestaansvisie op de 

relatie tussen mensen gebruikt Nagy als een van de 

grondprincipes om zijn ideeën over een rechtvaardige 

menselijke orde te onderbouwen. Nagy benadrukt de 

belangrijke bijdrage die het denken van Buber heeft geleverd 

aan de ontwikkeling van zijn relationele ethiek. Buber heeft 
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Nagy geïnspireerd om therapie te benaderen op het niveau van 

zorg en rechtvaardige relaties tussen mensen. Buber ‘maakte 

een duidelijk onderscheid tussen herstel door streven naar 

integriteit in relaties en technische, vaak impliciet 

ontmenselijkende pogingen tot het veranderen van symptomen’ 

(Boszormenyi-Nagy & Krasner, 2005, p. 44).  

   In zijn contextuele therapie werkt Nagy de door Buber 

beschreven ‘zijnsorde’ praktisch uit. Hij vertaalt deze als de 

‘context van overgebleven betrouwbaarheid’: ‘Dat wil zeggen 

dat zichzelf-onderhoudend vertrouwen wordt gereguleerd door 

de mate van rechtvaardigheid die iemand heeft ondervonden in 

zijn eigen menselijke orde’ (ibidem, p. 44). Betrouwbaarheid 

wordt op lange termijn verworven door het in evenwicht 

brengen van de consequenties van geven en nemen in relaties. 

Onrechtvaardigheden uit het verleden hebben invloed op 

huidige relaties. Nagy over Buber: ‘Hij omschreef gevoelig de 

diep-menselijke kwesties van menselijke relaties en hiermee 

gepaard gaand lijden en pleitte voor de stelling dat het ik, naar 

de geest van een verantwoordelijke Ik-Gij dialoog, een 

verdiende beloning kan krijgen’ (ibidem, p. 44).  

   Nagy heeft de consequenties van de mens als onontkoombaar 

relationeel wezen toepasbaar willen maken in de praktijk van 

de gezinshulpverlening. Dit heeft naar mijn idee tot gevolg 

gehad dat de soms moeilijk toegankelijke, spirituele geschriften 

van Buber gereduceerd zijn van een relationele filosofie tot een 

in bijna economische termen uitgewerkte praktische ethiek. 

Deze bewerking heeft ertoe geleid dat de ideologische diepgang 

van Buber deels verloren is gegaan, maar de verdienste is - om 

in termen van Nagy te spreken - een heldere, toepasbare ethiek 

en een daaruit volgende methodiek voor hulpverlening in 

familie- en gezinssituaties.  

   Voor een goed begrip van Hellinger en Nagy geef ik een 

aantal belangrijke elementen van de filosofie van Buber op 

menselijk relaties kort weer. In deel III kom ik hierop terug als 

ik een aantal uitgangspunten expliciteer die aan het 

opstellingswerk ten grondslag liggen. 

 

3.2.2 De relationele ruimte tussen ‘ik’ en ‘jij’ 

Martin Buber heeft met zijn ‘ontmoetingsfilosofie’ een 

dialogische visie op de mens ontwikkeld: ‘In den beginne is de 

relatie’ (Buber, 1998, p. 24). In zijn in 1923 voor het eerst 

verschenen hoofdwerk ‘Ik en Jij’, zet Buber zijn visie uiteen op 

de werkelijkheid in een ontologie, oftewel zijnsleer. De dialoog 

ziet hij als het fundament van mens zijn en mens worden. 

Buber vraagt zich af wat er gebeurt als mensen elkaar 

ontmoeten en schetst in zijn werk een weg voor de mens met de 

mens. Een ontologie van het intermenselijke: ‘De mens is niet 

in zijn isolement, maar in de volkomenheid van de relatie 

tussen de een en de ander antropologisch existent’ (Buber, in: 

Hartensveld, 1993, p. 62). Naast het intermenselijke 

betrekkingsniveau onderscheidt Buber nog twee sferen, 

namelijk het leven met de natuur en leven tussen mens en God 
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of het geestelijke. Waar het Buber uiteindelijk om gaat in zijn 

uiteenzetting van de ruimte waarin ‘ik’ en ‘jij’ elkaar 

ontmoeten, is het transcendente. God of het transcendente 

toont zich in de ontmoetingsruimte tussen ‘ik’ en ‘jij’. In deze 

scriptie beperk ik mij tot de relatie tussen mens en mens. Bij 

Nagy wordt ‘transcendent’ niet gebruikt en het concept van 

Hellinger valt niet samen met dat van Buber. 

   In de ontmoeting van mens tot mens is er naast ‘ik’ en ‘jij’ een 

derde element van belang. Buber introduceert het begrip 

‘tussenin’: ‘door een relatie tussen de menselijke patronen niet 

meer, zoals men gewoon is, ofwel in het innerlijk van de 

afzonderlijke individuen te lokaliseren, ofwel in een algemene 

wereld waardoor zij worden omsloten en bepaald, maar in feite 

tussen hen in’ (ibidem, pp. 62/63).  

   Wanneer we ons dit ‘tussenin’ visueel voorstellen lijkt het 

zoiets als een intermenselijke ruimte te zijn. Een ruimte waarin 

‘ik’ en ‘jij’ werkzaam zijn. Een ruimte waarin de relatie tussen 

deze twee polen te vergelijken is met een krachtenveld. Waar 

distantie ‘ik’ en ‘jij’ uit elkaar houdt, daar worden ze door 

relatie bijeengehouden. Buber voert het begrip ‘tussenin’ in om 

de polariteiten distantie en relatie, het ‘ik’ en ‘jij’ in de relatie, 

nader te bepalen. De intermenselijke ruimte is de manifestatie 

van de werkende krachten tussen ‘ik’ en ‘jij’.  

   Om het gebruik van de grondwoorden ‘ik’ en ‘jij’ te 

verhelderen, zet ik beknopt de tweevoudige houding van de 

mens naar de wereld volgens Buber uiteen. Buber introduceert 

zijn tweedeling ‘ik-jij’ en ‘ik-het’ om de houding van de mens ten 

opzichte van de werkelijkheid aan te geven. In een ‘ik-het’ 

houding maakt de mens het andere tot object van zijn ervaring: 

‘De ervaring is immers ‘in hem’ en niet tussen hem en de 

wereld. De wereld heeft geen deel aan de ervaring. Zij laat zich 

ervaren, maar het gaat haar niet aan, want zij draagt er niets 

toe bij en haar overkomt niets ervan’ (Buber, 1998, p. 10).  

 

In de ontmoeting met de ander krijgt de werkelijkheid gestalte. 

Doordat ons mens-zijn vooraf gegaan wordt door relationele 

verbindingen, kan de mens zijn mens-zijn ervaren in de 

actualiteit van de relatie. De relatie vat ik op als een 

belichaamde ervaring van de verhouding tussen de mens en de 

werkelijkheid. In de relatie toont zich de plek die de mens 

inneemt in het menselijk bestaan. De relatie biedt de mens de 

mogelijkheid de werkelijkheid te beleven. Sterker nog, Buber 

meent dat de werkelijkheid afhankelijk is van onze keuze om 

‘ik-jij’ of ‘ik-het’ relaties aan te gaan. De relatie is de 

werkelijkheid. Relatie gaat vooraf aan het individuele bestaan 

van ‘ik’. 

   In het ideale geval kan iemand een volwaardige ‘ik-jij’ relatie 

aangaan. De ene mens kan volledig ‘jij’ zeggen tegen de andere 

mens. In andere woorden, de mens kan de ander een ‘tegenover’ 

laten zijn, zoals Buber dit uitdrukt. Volgens Buber is het dit 

‘tegenover staan’ waar het uiteindelijk op aankomt: ‘Mens-zijn 

betekent het tegenoverstaande wezen zijn’ (Buber, 2007, p. 56). 
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   Het onderscheid dat Buber maakt tussen een ‘ik-jij’ relatie en 

een ‘ik-het’ relatie heeft betrekking op de wijze waarop de ander 

tegemoet wordt getreden. In de ‘ik-jij’ relatie ontmoet de ene 

mens de ander als ander. Het ‘ik’ beziet de ander in de ‘ik-het’ 

relatie vanuit zijn eigen behoeften en verlangens. Er ontstaat 

geen gezamenlijke ruimte waarin de relatie zich kan vormen.  

   Wat staat ons in de weg om ons open te stellen voor de 

ontmoeting met de ander als ander? Buber meent dat het niet 

mogelijk is om voortdurend in ‘ik-jij’ relatie te staan; het is te 

intens om voortdurend in tegenwoordigheid te leven. Maar, 

ondanks dat we ‘ik-het’ relaties nodig hebben, is enkel in ‘ik-het’ 

relaties leven niet nastrevenswaardig volgens Buber: ‘In alle 

ernst van de waarheid, jij: zonder Het kan de mens niet leven. 

Maar wie alleen daarmee leeft, is niet de mens’ (Buber, 2008, p. 

43). Buber wijst hier op een beweging die zich in twee 

richtingen voltrekt: het scheppen van afstand waarin de ander 

een onafhankelijke positie heeft, en vervolgens het aangaan van 

de relatie vanuit de door afstand ontstane ruimte voor 

ontmoeting. 

 

Wat zegt Nagy hierover? Heeft Nagy de vraag naar wat ons in 

de weg staat om ons open te stellen voor de ontmoeting met de 

ander als ander, in zijn praktische uitwerking kunnen 

beantwoorden? Nagy zet vanuit zijn visie van ‘verdiend 

vertrouwen’ uiteen dat in de ‘ik-jij’ relatie sprake is van 

wederzijdse verantwoordelijkheid voor de ander en de 

intermenselijke ruimte. Tegelijkertijd kan, wanneer een relatie 

intenser wordt, de behoefte groter worden de partner in te 

passen in de ‘innerlijke relationele formule’: ‘Deze noodlottige, 

innerlijke drijfveer naar het gepassioneerd bezitten van de 

ander als een herschapen replica van het ‘innerlijk object’, is 

eerder de grootste bron van onbillijkheid in hechte relaties, dan 

slechts een instrumenteel ‘gebruik’ van de ander’ (Boszormenyi-

Nagy & Krasner, 2005, p. 42). Het resultaat is dat de balans 

van de relatie onrechtvaardig en uitbuitend wordt. 

   Nagy vertaalt de (on)mogelijkheid van het aangaan van een 

‘ik-jij’ relatie in termen van evenwicht tussen geven en nemen. 

Dit wil zeggen dat Nagy zich vooral richt op de consequenties 

van momenten waarin we de ander niet als ander kunnen zien, 

maar als een ‘herschapen replica van het innerlijk object’ 

waarnemen. Nagy redeneert dat juist door rekening te houden 

met de belangen en posities van de ander, het mogelijk wordt 

de eigen belangen en posities te onderscheiden. Dit geeft 

aanspraak op de erkenning van de ander in de ‘ik-jij’ relatie.  

   Terwijl Nagy streeft naar verantwoordelijkheid voor een 

rechtvaardige balans tussen geven en nemen in de familie 

vanuit zijn therapeutische toepassing, streeft Buber naar het 

aangaan van een werkelijke dialoog in de ‘ik-jij’ relatie teneinde 

het transcendente te ervaren. Hierin toont zich het verschil 

tussen ethiek en mystiek. De ethiek richt zich op een 

problematische situatie, de mystiek op een ideale situatie.  
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   Toch heeft Buber in een aantal teksten zijn mystiek vertaald 

naar hulpverleningssituaties. Buber drukt psychische 

problemen uit in termen van de relatie die ziek is en van de 

zijnsorde die is beschadigd. Het ‘tussenin’ moet dan hersteld 

worden.  

 

3.2.3 Existentiële schuld en herstel van de menselijke zijnsorde 

Buber benadert schuld als fundamenteel en onontkoombaar in 

het leven. Onder invloed van de psychoanalyse zijn schuld en 

schuldgevoelens gereduceerd tot fenomenen die zich afspelen 

binnen de grenzen van de menselijke psyche. Volgens Buber 

worden hierdoor het bestaan en tevens de mogelijkheden van 

existentiële schuld ontkend. Existentiële schuld is voor Buber 

niet te herleiden tot een louter intrapsychisch proces. Schuld is 

een concrete aangelegenheid die tussen mensen staat en altijd 

verband houdt met gebeurtenissen uit het verleden. Het 

schuldverhaal krijgt een relationeel karakter waardoor het 

naast een persoonsgebonden ook een persoonsoverstijgende 

dimensie krijgt. ‘Existential guilt occurs when someone injures 

an order of the human world whose foundations he knows and 

recognizes as those of his own existence and of all common 

human existence’ (Buber, 1999, p. 116).  

   Op maatschappelijk niveau hebben we regels en wetten 

ingesteld ten behoeve van de handhaving van de sociale orde. 

Schuld wordt hier opgevat als een overtreding van de wet. Op 

een fundamenteler niveau bevindt zich de zijnsorde. Wanneer 

er een breuk ontstaat in de gedeelde beleving van de 

werkelijkheid tussen mensen, wanneer - in de woorden van 

Buber - het ‘tussenin’ wordt beschadigd, ontstaat existentiële 

schuld. Een schending van het zijnsniveau is een schending van 

datgene wat met het bestaan is meegegeven. 

   Schuld staat volgens Buber ontisch tussen mensen. Het heeft 

een bovenpersoonlijk karakter, de mens staat als het ware in de 

schuld die hem omsluit (Buber, 1966, p. 137). Er is hierdoor ook 

altijd iets relationeels beschadigd, iets dat leeft tussen de mens 

en de ander. Dit relationele dat beschadigd is, ziet Buber als 

een ‘verstoring in de menselijke constellaties’ (ibidem, p. 137). 

In iedere relatie komt een mens wiens zijnsorde is beschadigd, 

deze verstoring tegen. De verstoring staat tussen hem en de 

ander in. Het ‘tussenin’ van de relatie, is ook precies de plek om 

de beschadiging te herstellen.  

   In het schenden van de menselijke orde ligt ook het vermogen 

tot helen. Het is van belang gevoelens van schuld ernstig te 

nemen. Zij kunnen als hulpbron dienen bij het dragen en 

transformeren van existentiële schuld. Buber pleit daarom voor 

het omgaan met schuld, in plaats van proberen schuldgevoelens 

te verhelpen. Schuld zet ons aan tot beweging, tot wending, tot 

het ontdekken van het wezen van relaties. In zijn omgang met 

schuld wordt er een beroep op de mens gedaan. In de eerste 

plaats moet hij een licht op zichzelf schijnen, een bekentenis 

aan zijn innerlijk afleggen. Na deze zelfverheldering komt 

volgens Buber de volharding, het weten en beseffen van de 
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schuld, alvorens de verzoening plaats kan vinden. In de 

verzoening vindt het herstel van de geschonden zijnsorde 

plaats: ‘(…) de door hem destijds gekrenkte zijnsorde op zijn 

plaats naar zijn vermogen, in de situaties waarin hij historisch 

en biografisch geplaatst is, herstellen door een houding van 

actieve toewijding aan de wereld. Want de wonden van de 

zijnsorde kunnen op ontelbaar veel andere plaatsen geheeld 

worden, dan waar ze geslagen zijn’ (Buber, in: Hartensveld, 

1993, p. 98).  

   Plaatsvervangend herstel van de zijnsorde in de relatie 

tussen therapeut en cliënt ziet Buber als een van de 

belangrijkste taken van de psychotherapie. In zijn beroemde 

essay ‘Genezing door ontmoeting’ uit 1951, legt Buber dit uit. 

De samenwerking en uitwisseling met de therapeut als 

tegenoverstaand wezen, kan uiteindelijk genezing van de 

zijnsorde bewerkstelligen. Wanneer het ‘tussenin’ geheeld is, 

kan een mens een ander mens weer als tegenoverstaand wezen 

ontmoeten. Herstel vindt dus plaats in de relatie. De 

ontmoeting tussen de een en de ander in de relatie is een 

afspiegeling van de wederzijdse verhoudingen tot de menselijke 

zijnsorde. 

 

Wat valt er nu te zeggen de overeenkomst tussen de opvatting 

van schuld bij Hellinger en Buber? Beide benadrukken een 

dieper niveau waarop schuld werkzaam is: het niveau van het 

zijn. Vanuit het perspectief van schuld meen ik overeenkomsten 

en mogelijkheid tot verdieping te zien tussen het collectieve 

geweten van Hellinger en de menselijke zijnsorde van Buber. 

De mens staat in zijn (familie)geschiedenis. Dit betekent dat 

een gebeurtenis de zijnsorde van een mens kan schenden. 

Vervolgens heeft dit effect op alle mensen waarmee hij in 

relatie staat. De impact is uiteraard niet voor alle betrokkenen 

even ingrijpend. Een kind is door loyaliteit aan de ouders 

gebonden. Wanneer een ouder een beschadiging in de zijnsorde 

met zich meedraagt, dan staat dit ook tussen hem en zijn kind 

in wanneer ze elkaar ontmoeten. Zo wordt in de relatie met zijn 

ouder(s), de zijnsorde van het kind ook geschonden. De ouders 

geven de beschadiging door in de relatie. 

   Zowel Buber als Hellinger reiken een mogelijkheid tot herstel 

aan. Bij Buber gaat het om herstel van de zijnsorde. Bij 

Hellinger om het overstijgen van de schuld waarvoor het 

persoonlijke en collectieve geweten ons onvermijdelijk stellen. 

Beiden menen dat dit herstel plaatsvervangend vorm kan 

krijgen. Het doel is groei en ontwikkeling. Door te onderzoeken 

wat er tussen de ene mens en de ander staat, kan gewerkt 

worden aan een daadwerkelijke ontmoeting waarin we de ander 

als ander in relatie kunnen ontmoeten.  
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H4 Representatieve waarneming 

Inleiding 

 

Een van de meest kenmerkende aspecten van het 

opstellingswerk is het fenomeen representatieve waarneming. 

Over de werking van dit fenomeen bestaat geen duidelijkheid. 

Dit nodigt uit tot speculaties over de aard ervan. 

   In dit hoofdstuk beschrijf ik het fenomeen representatieve 

waarneming. Ik begin met een weergave van het ‘wetend veld’. 

In de theorie van familieopstellingen wordt het ‘wetend veld’ 

aangedragen als bron van informatie voor de representanten 

die het familiesysteem van de cliënt vertegenwoordigen. Voor 

de verklaring van het ‘wetend veld’ is geen theoretische 

achtergrond beschikbaar. In de literatuur van 

familieopstellingen wordt soms naar de morfogenetica van 

Sheldrake verwezen, maar de mogelijke verbanden worden niet 

uitgewerkt.  

   Het is onduidelijk hoe de informatie gedeeld wordt, maar 

blijkbaar is er informatie beschikbaar en daar is de naam 

‘wetend veld’ aan gegeven. Vervolgens wordt deze term door 

familieopstellers gebruikt als legitimering van hun werk, 

zonder dat deze term inhoudelijk bepaald is. Voor de 

deelnemers aan een familieopstelling kan het ‘wetend veld’ als 

legitimering voor de procedure in de opstelling voldoende zijn. 

Van professionals mag naar mijn mening verwacht worden dat 

zij goed weten waar ze mee werken. De therapeuten die 

familieopstellingen aanbieden dragen een verantwoordelijkheid 

voor hun cliënten en de overige deelnemers. Ten behoeve van de 

ontwikkeling van de methodiek en het bewaken van de 

kwaliteit, ben ik van mening dat het fenomeen representatieve 

waarneming verhelderd dient te worden.  

   Nadat ik in paragraaf 1 heb toegelicht wat in de theorie van 

familieopstellingen onder het ‘wetend veld’ wordt verstaan, stel 

ik in de volgende paragraaf voor om de informatievoorziening in 

een opstellingen op te vatten als een interactioneel proces. Mijn 

vertrekpunt is het interactionele karakter van de mens en 

diens vermogen tot inleven. Ik geef een uiteenzetting van een 

aantal elementen die gebaseerd is op een mensgerichte 

verklaring.  

 

4.1 Het wetend veld 

 

Wanneer een representant is opgesteld, beschikt hij volgens de 

theorie van familieopstellingen over de informatie betreffende 

het familiesysteem van de cliënt. Representanten lijken in de 

opstelling toegang te hebben tot het weten en voelen van voor 

hen vreemde mensen. In de opstelling manifesteert zich het 

familiegeweten (Preiss, 2008, p. 71). Hoe dit precies gebeurt 

noemt Hellinger een mysterie. De Duitse familieopsteller 

Albrecht Mahr heeft dit fenomeen de naam ‘wetend veld’ (das 

wissende Feld) gegeven (ibidem, p. 29).  
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   In de ruimte van de opstelling ontstaat een soort 

krachtenveld waarin informatie beschikbaar is over het 

betreffende familiesysteem (Hellinger, 2003, p. 229). Het veld 

‘weet’, het bevat informatie, en de representanten kunnen dit 

waarnemen. Het veld maakt het geheugen van het systeem 

ervaarbaar. 

   Als verklaring voor dit fenomeen wordt door Hellinger 

verwezen naar bioloog Rupert Sheldrake en zijn hypothese over 

morfogenetische velden (ibidem, p. 38). Zoals gezegd, ontbreekt 

het aan toelichting over de inhoud van de theorie van 

Sheldrake in de literatuur van het opstellingenwerk. Ik ga kort 

in op de hypothese van Sheldrake.  

   Onder morfogenetisch veld verstaat Sheldrake ‘een stelsel 

van eigenschappen en gedragingen van levende wezens, dat als 

blauwdruk wordt bewaard in een (bovenzinnelijk) geheugen; 

een soort databank van alle kenmerken die een organisme 

bezit, inclusief fysiologie en gedrag’ (Sheldrake, 1998, p. 12). De 

erfelijke inhoud die aanwezig is in de genen van het organisme, 

ziet Sheldrake als de toegang tot dit veld. De genen zijn niet de 

oorzaak van de vorm en het gedrag van organismen, de genen 

maken het slechts mogelijk. Hij gebruikt een televisiemetafoor 

om dit uit te leggen: de transistoren en andere elektronische 

onderdelen (de genen van het organisme) zijn niet de 

veroorzakers van het tv-programma, maar slechts de 

doorgeefluiken van een elektromagnetisch veld (het 

morfogenetisch veld van een organisme) dat de informatie bevat 

voor de tv-beelden. In het morfogenetische veld is volgens 

Sheldrake de oorsprong van de vorm en het gedrag van 

organismen te vinden. 

   Organismen van dezelfde soort kunnen informatie uitwisselen 

en van elkaar leren, onafhankelijk van hun afstand tot elkaar 

en buiten elk bekend contact of elke bekende oorzakelijkheid 

om. Sheldrake betrekt de organismen uit het verleden ook bij 

dit veld. Hij legt dit uit door een soort ‘Groot Logboek’ te 

beschrijven waarin de historie van ervaringen van een soort 

nauwkeurig is bijgehouden. Door informatie-uitwisseling met 

het morfogenetische veld stellen de organismen zich op de 

hoogte van de laatste ontwikkelingen van hun soort en voegen 

hun eigen ervaringen toe. Het morfogenetische veld is een 

continu veranderend en evoluerend veld.  

   Sheldrake heeft Hellinger tijdens het bijwonen van een 

familieopstelling verteld, dat tijdens de opstelling de werking 

van een morfogenetisch veld zichtbaar wordt (Hellinger, 2003, 

p. 38). Helaas is het bij deze uitspraak gebleven en heeft 

Sheldrake zich in zijn onderzoek niet toegelegd op de 

morfogenetica binnen familiesystemen. 

   Hellinger heeft zelf de gedachte ontwikkeld dat het 

morfogenetische veld van de familie zich toont in de gedrags- en 

denkpatronen van de familieleden. Het morfogenetische veld is 

een krachtenveld met een geheugen en legt daarmee bepaalde 

structuren vast. Deze structuren zouden vormend zijn in de 

levens van familieleden. Wanneer bepaalde vormen van 
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gedragingen meerdere malen herhaald worden, ontstaan er 

vastliggende patronen. Zo kunnen volgens Hellinger 

lotsbestemmingen zich als een patroon herhalen (ibidem, p. 39). 

   Wanneer iemand een familieopstelling doet toont zich dit 

krachtenveld, aldus Hellinger. De representant stapt in het 

krachtenveld en past zich aan het patroon van het veld aan. 

Hellinger vergelijkt deze ervaring met de ervaring die we 

kunnen hebben wanneer we in een groep komen. Soms voelen 

en denken we opeens anders in de groep dan buiten deze groep. 

Hellinger meent dat zowel de therapeut als de representant 

zich laten leiden door dit krachtenveld (ibidem, p. 230). Uit het 

krachtenveld komen de inzichten naar voren die voor een 

oplossing voor de cliënt zorgen. De voorwaarde is dat de 

therapeut op dit veld moet vertrouwen. Als hij wacht dan duikt 

het doorslaggevende inzicht ineens op, meent Hellinger. Het 

wordt je geschonken, je kunt het niet bedenken. Heling of 

genezing is volgens Hellinger een geschenk dat je niet in de 

hand hebt: het is zowel voor de cliënt als voor de therapeut een 

wonder (ibidem, p. 231). 

 

In bovenstaande uiteenzetting over de achtergrond en werking 

van waarneming binnen de opstellingsruimte, is de religieuze 

interesse van Hellinger duidelijk zichtbaar. Hellinger laveert 

tussen het onverklaarbare mysterie en de wetten van het 

geweten die hij zelf heeft opgesteld om dit mysterie te 

begrijpen. Enerzijds mag de therapeut alleen oplossingen 

toelaten die zich vanzelf tonen in de opstellingen, anderzijds 

geeft Hellinger strikte regels om de relevantie of irrelevantie 

van datgene wat zich toont te bepalen: ‘Alleen diegene mag en 

kan met familieopstellingen werken die de wetmatigheden van 

het collectieve en het persoonlijke geweten heeft begrepen, 

verinnerlijkt en erkend. Zo kan hij beide op een hoger niveau 

verenigen en verzoenen’ (Hellinger, in: Preiss, 2008, p. 56).  

   De therapeut fungeert dus enerzijds als doorgeefluik, 

anderzijds heeft hij mijns inziens een duidelijk 

informatiegenererende functie. Om te kunnen herkennen en 

interpreteren dát zich iets toont, moet de therapeut wel over 

een referentiekader beschikken om de waarneming te plaatsen 

en begrijpen. 

   Volgens de theorie van familieopstellingen ‘weet’ het veld. Dit 

roept vragen op. Weet het veld eigenlijk wel, of construeren de 

representanten indrukken op basis van informatie die door de 

opstelling en de interacties gegenereerd worden? Wat voor 

informatie – emotioneel, interactioneel, sociaal, et cetera - 

kunnen representanten waarnemen?  

 

4.2 Empathie 

 

4.2.1 Inlevingsvermogen en interactie als bron van informatie 

 Er bestaat geen waarneming zonder waarnemer. In andere 

woorden, de representant beïnvloedt per definitie de 

waarneming. Waarnemen is mensenwerk. Ook is een 
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waarneming niet los te koppelen van de vraag of het probleem 

van de cliënt. Een opstelling is bovenal een interactioneel 

gebeuren. Iedere ophelderende of oplossende zin die door een 

representant wordt uitgesproken, iedere fysieke of emotionele 

uitdrukking en iedere opmerking die geplaatst wordt, roept een 

reactie op bij de andere representanten. Op basis van deze 

interacties tussen de representanten onderling en tussen de 

representanten en de cliënt, zoekt de therapeut naar de 

volgende stap in de opstelling. 

   Representanten lijken op verschillende niveaus signalen van 

de cliënt te kunnen opvangen en zich in te leven in diens 

situatie. Dit hoeft overigens niet zoveel te verschillen van 

vormen van betrokken contact in het dagelijks leven. Blijkbaar 

kunnen mensen in de context van de opstelling informatie 

genereren die van belang is voor de cliënt. Hoe komen de 

representanten aan deze informatie? 

   De groep wordt geïnformeerd over mogelijke betekenissen 

door het voorgesprek dat in de groep plaatsvindt tussen de 

therapeut en de cliënt. Ook geeft de therapeut vaak extra 

informatie over de procedure van de opstelling, als enkele 

deelnemers daar niet voldoende bekend mee zijn. Bovendien 

reageren groepsleden tijdens de opstelling soms corrigerend op 

elkaar als iemand een ‘fout’ dreigt te maken. Ook de therapeut 

helpt de informatie te interpreteren en soms te corrigeren. 

   De positionering van representanten ten opzichte van elkaar 

in de opstellingsruimte biedt tevens een impuls om in te leven. 

Wat representanten lijken te doen, is op basis van de input die 

zij via de cliënt, de therapeut en de andere groepsleden 

ontvangen, hier zelf vanuit verschillende bronnen iets aan 

toevoegen. Vanuit hun eigen ervaringen kunnen zij zich 

voorstellen hoe het voor de cliënt is. Ieder mens heeft via 

plaatsvervangend leren (lezen van boeken, horen van 

gebeurtenissen via vrienden, films, et cetera) ervaringen 

verinnerlijkt op basis waarvan hij zich kan inleven en 

meevoelen met de cliënt.  

   Sociaal wetenschapper en psycholoog Bandura heeft 

onderzoek gedaan naar hoe cognities bepaald worden door 

sociale interacties. Hij introduceert het begrip ‘vicarious 

emotional arousal’ (Bandura, 1986, pp. 307-311). Bandura licht 

toe dat als iemand een bepaalde emotie krijgt, dit bij degene 

waar hij mee in contact staat een soortgelijke emotie opwekt. 

Mooren heeft deze gedachtegang verder ontwikkeld en legt uit 

dat mensen elkaar wederzijds kunnen conditioneren, zonder 

dat zij reeds weten wat er aan de hand is.9 Wanneer 

bijvoorbeeld iemand een ernstige mededeling moet doen voor 

een groep, dan voelen de aanwezigen nog voordat de spreker 

iets gezegd heeft de ernst van de toon waarop gesproken gaat 

worden aan. Bij de aanwezigen worden plaatsvervangend de 

bijbehorende emoties opgeroepen. Dit stelt mensen onder 

andere in staat te leren wat plezierig en onplezierig is, zonder 

                                                 
9 Ik kan hier niet naar een schriftelijke bron verwijzen. De bron is mijn 

aantekeningen van een college van Mooren. 
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iets zelf mee te hoeven maken. Dit heet plaatsvervangend 

leren. De ‘vicarious emotional arousal’ kan kortweg omschreven 

worden als een gevoel dat iemand ervaart tijdens het kijken of 

luisteren naar, of lezen over wat andere mensen doen of 

meemaken in plaats van dat diegene het zelf doet of meemaakt. 

Via zogenaamde ‘social cues’ hebben wij geleerd onder andere 

emotionele uitdrukkingen van anderen op waarde te schatten 

en onze eigen emoties in sociaal acceptabele vormen te uiten.  

   Deze specifieke verklaring van empathie sluit aan bij Ruppert 

als hij het heeft over spiegelneuronen. Ruppert zet uiteen dat 

de werking van spiegelneuronen een ingang kan zijn om 

representatieve waarneming te onderzoeken (Ruppert, 2006, 

pp. 22-25). Spiegelneuronen, in 1990 ontdekt door Rizzolati, 

bieden een neurologische verklaring voor empathie. Bij het zien 

van een handeling, emotionele of mentale toestand van een 

ander mens, lichten dezelfde neuronen in onze hersenen op als 

bij degene die de handeling verricht of emotionele of mentale 

toestand ervaart. Dit stelt ons in staat vrij letterlijk mee te 

voelen met een ander alsof het onze eigen handeling of gevoel 

is.  

 

Wat betekenen bovenstaande opvattingen van empathie voor de 

vraag naar de bron van informatie waarover de representanten 

beschikken? Doorlopend geven en krijgen de representanten 

informatie door interacties die we hebben leren interpreteren 

door sociale codes. De gedragingen van de ander kunnen we 

begrijpen en we hebben geleerd naar welke gevoelens deze 

verwijzen. We nemen dus niet de gevoelens van de ander waar, 

maar de gedragingen waarvan we geleerd hebben dat die naar 

gevoelens verwijzen. Door ons in te leven in de gedragingen 

kunnen wij nauwkeurig meevoelen met een ander, alsof het ons 

eigen gevoel is. Wij voelen mee met behoud van het alsof.  

   Op basis van voorgaande veronderstel ik dat hetgeen een 

representant voelt, niet daadwerkelijk het gevoel is van degene 

die hij als representant vertegenwoordigt, zoals in de theorie 

van familieopstellingen beweerd wordt. Waarschijnlijker is dat 

op basis van interactie en lichamelijk gewaarwording 

soortgelijke gevoelsinhouden bij de representant ontstaan. Een 

representant is in staat zich dusdanig in te leven in de persoon 

die hij vertegenwoordigt, dat dit plaatsvervangend 

overeenkomstige gevoelens hem oproept. In de volgende 

paragraaf zal ik ingaan op de rol die het fysieke 

gewaarwordingen in de opstelling spelen. 

 

4.2.2 De fysieke gewaarwording als bron van informatie 

De belevingswerkelijkheid van de cliënt wordt toegankelijk via 

de ruimtelijke opstelling en de lichamelijke reacties van de 

representanten. Dit is te verduidelijken met de term ‘ervaren 

gevoel’ (felt sense) van de psycholoog Eugene Gendlin (2004). 

‘Een felt sense is geen mentale ervaring, maar een fysieke. (…) 

Een lichamelijk gewaarzijn van een situatie, een persoon of 

gebeurtenis. Een innerlijk aura dat alles omvat wat je voelt en 
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weet over een bepaald onderwerp op een bepaald moment – het 

omvat en het als geheel aan je meedeelt in plaats van stukje bij 

beetje’ (ibidem, p. 75). 

   Een ervaren gevoel of gewaarwording is de ongedeelde, 

complete ervaring van lichaam én geest, die leidt tot 

betekenisgeving gekoppeld aan de beleving. Ervaringen worden 

als een eenheid opgeslagen in het lichaam. De impact van een 

situatie wordt in de vorm van een ervaren gevoel in het lichaam 

gerepresenteerd. Een ervaren gevoel is geen emotie; het bevat 

naast feitelijke bestanddelen wel emotionele componenten. Het 

ervaren gevoel bevat veel informatie die in een keer 

waarneembaar is. De gewaarwording bevindt zich tussen 

identificatie (compleet opgaan in) en dissociatie (loskoppeling 

van). Het is een verzameling van de feiten, de emoties, de 

gedachten en andere aspecten die bij een gebeurtenis horen. De 

delen samen maken de complete gewaarwording, het is een 

lijfelijk -emotionele indruk. 

   De opstelling biedt de mogelijkheid om middels de 

lichamelijke gewaarwording van de representanten, informatie 

te krijgen over de belevingswerkelijkheid van de cliënt. Mijns 

inziens kunnen representanten door inlevingsvermogen 

plaatsvervangend de informatie van het ervaren gevoel van de 

cliënt waarnemen. Dit maakt verwerking mogelijk van de 

impact die een gebeurtenis heeft achtergelaten. 

   Om de impact van een gebeurtenis te verwerken is het niet 

nodig om de feitelijke gebeurtenis zelf nogmaals te beleven, een 

weerspiegeling van de beleving volstaat. De opstelling 

weerspiegelt de impact door de lichamelijke gewaarwordingen 

van de representanten. Een illustratie uit de casus: 

 

De moeder van de cliënt heeft de vroege dood van haar 

moeder niet kunnen verwerken. Dit is een traumatische 

ervaring voor haar geweest. Dit heeft consequenties voor 

de relatie tussen de moeder en haar dochter, de cliënt. De 

cliënt heeft op haar beurt de impact van het feit dat haar 

moeder getraumatiseerd is op hun relatie, niet kunnen 

verwerken. De opstellingsruimte toont de 

belevingsimpact hiervan middels de gewaarwordingen 

van de representanten. Twee voorbeelden waarin zij 

dergelijke gewaarwordingen omschrijven: 

Mdr: [ staat erg krampachtig ] Strak 

gespannen en ik wil eigenlijk 

daar ver weg blijven kijken [wijst 

ver voor zich uit waar haar blik 

vanaf het begin van de opstelling 

op gericht wat ] ik blijf liever in 

dit wereldje dan dat ik hier [kijkt 

niet, maar wijst wat voorzichtig 

richting de Grootmoeder] ..uuh 

(r. 288-295). 

Cl-Repr: Ik voel mij nu voor het eerst 

kind, maar ik voel ook .. een soort 

molen van emoties en ik moet 

vasthouden aan het oude beeld, 

anders krijg ik die zelfde draai 

[wijst met handen rond haar 

hoofd cirkelend, als doordraaien] 

en dat wil ik helemaal niet (r. 

588-593). 
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De therapeut werkt in de opstelling aan de verwerking 

van de impact door er woorden aan te geven: 

Ther > Mdr: Zeg maar, ik blijf liever in mijn 

eigen kleine wereldje dan naar 

jou te kijken mama (…) ik was te 

klein, het was te erg (r. 296-304). 

Vaak brengt dit een verandering van de fysieke 

gewaarwording van de representant te weeg. De 

representanten doen het voorwerk voor de cliënt. 

Wanneer de cliënt in de opstelling komt, vangt de 

eigenlijke verwerking aan en ontladen de emoties. De 

therapeut kadert de verwerking als volgt: 

Ther > Cl: Oké, in je innerlijke tijdbeleving 

mag je nog uren zo vertoeven [de 

cliënt lacht] neem dat echt mee… 

en in de uiterlijke tijdsbeleving 

neem je nog de tijd die je nodig 

hebt om dit gevoel mee te nemen 

[de cliënt komt langzaam wat los 

van de Moeder] het is oké, diep 

doorademen (r. 827-833). 

 

Het fenomeen representatieve waarneming is, samenvattend, 

niet zonder problemen, hetgeen versterkt wordt door het 

ontbreken van heldere conceptualisering. Tegelijkertijd is de 

notie in familieopstellingen wel werkzaam: het legitimeert 

representanten om hun ervaringen in te brengen ter 

verheldering van de situatie van de cliënt. Praktisch gezien is 

er dus veel voor te zeggen om dit concept te gebruiken. Op het 

niveau van verklaringen voor dit fenomeen kunnen vragen 

gesteld worden. Ik pleit ervoor het fenomeen representatieve 

waarneming eerst en vooral te bezien vanuit het vermogen tot 

inleving en empathie. Representatieve waarneming wordt 

daarmee uit de enigszins magische sfeer gehaald waarin het nu 

leeft. Een bijkomend voordeel is dat het opstellingswerk 

verbonden wordt met andere gangbare psychologische 

opvattingen en daardoor uit het isolement raakt waar toch 

enigszins sprake van is.   

   Voor de kwalitatieve ontwikkeling en legitimering van 

familieopstellingen als psychotherapeutische stroming moet 

onderzoek en aansluiting bij reeds bestaande theoretische 

stromingen, worden aangemoedigd en ondersteund. Gelukkig is 

er reeds een aantal wetenschappers dat zich bezighoudt met 

een theoretische basis voor het opstellingswerk. Ik hoop dat er 

in de nabije toekomst meer discussie op gang komt en 

onderzoek zal plaatsvinden om de werking van 

familieopstellingen gedegen te kunnen onderbouwen. 
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Deel II 

Zingeving 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omringd door de Baai van wijsheid en de Zee van Overvloed 

ligt dit zo herkenbare en soms moeilijk begaanbare eiland, 

 waar de hoofdstad ‘verandering’  

en de luchthavens ‘vlucht’ en ‘vrijheid’ heten,  

te wachten op ieders eigen beleving.  

Met prachtige maar soms onherbergzame streken als  

‘bergen van werk’, ‘loonstrook’, ‘vlakte van eenzaamheid’, 

 ‘vulkanen van passie’, ‘bronnen van inspiratie’  

en met grensplaatsjes als ‘uitdaging’ en ‘twijfel’, 

 vertegenwoordigt dit eiland de bijna niet te verwoorden 

 expressie van ons bewustzijn en de alledaagse ervaringen  

die wij tijdens onze avontuurlijke levensreis opdoen. 

(Atlas van de Belevingswereld) 



 
43 

H5 Een existentieel proces 

Inleiding 

 

In het tweede deel van de scriptie geef ik een visie op zingeving. 

Ik vat zingeving op als een existentieel proces. Existentieel 

verwijst naar de wijze waarop iemand in het leven staat of zich 

tot het bestaan verhoudt. Ieder mens krijgt met bepaalde 

gegevenheden te maken die onverbrekelijk bij het bestaan 

horen. Denk aan bijvoorbeeld verlies, afhankelijkheid, 

verbondenheid, eindigheid, eenzaamheid. Ten opzichte van deze 

thema’s moet ieder mens zich een houding bepalen (Mooren, in: 

Brouwer, 2008a, p.44). 

   Om deze houding te kunnen bepalen beschikt de mens over 

een kader van waaruit hij de wereld beziet. Dit kader, ook wel 

zingevingskader genoemd, bevat de overtuigingen en waarden 

van waaruit iemand zijn bestaan vormgeeft. Dat een dergelijk 

kader onvermijdelijk is, wordt zichtbaar in paragraaf 1 aan de 

hand van de morele ontologie van filosoof Charles Taylor.  

   Er zijn momenten waarop deze waarden niet toereikend zijn 

om een ervaring te verwerken. De impact die een gebeurtenis 

heeft brengt de waarden in opschudding. Ik zal in de tweede 

paragraaf uiteenzetten dat reflectie een manier is om waarden 

te herzien.  

   In paragraaf 3 laat ik zien dat het de functie van de 

verbeelding is om nieuwe waarde te integreren in het 

bestaande zingevingskader. Hierdoor verruimt de mens zijn 

perspectief. De laatste paragraaf licht het proces van zingeving 

nogmaals in andere woorden toe, namelijk aan de hand van de 

ruimtelijke metafoor van Taylor. 

 

5.1 Zingevingskader: waarden en uitgangsposities 

 

Een zingevingskader is de bron van inspiratie en motivatie van 

waaruit we ons leven vormgeven. Van Praag stelt dat iemands 

levensovertuigingen op een, meestal onuitgesproken, 

geesteshouding berusten: een oorspronkelijke gerichtheid van 

de geest waarmee alle ervaringen benaderd worden (Van Praag, 

1978, p. 76). Dit is geen onveranderlijk gegeven, maar deze 

houding berust op aanleg, opvoeding en cultuur, waardoor zij 

gevormd en veranderd wordt. Maar, aldus Van Praag, ‘op een 

gegeven moment is de geesteshouding toch de grondslag van 

iemands vermogen om werkelijkheid te ervaren en de mens kan 

er niet willekeurig naast gaan staan. Hij kan niet anders dan 

zijn ervaringen benaderen met deze geesteshouding. Daardoor 

groepeert hij ze en krijgen sommige ervaringen het karakter 

van richtpunten, waar nieuwe ervaringen omheen gerangschikt 

worden. Zo ontstaat een oriëntatiepatroon, dat iemands mens- 

en wereldbeeld beheerst’ (ibidem, p.77). Daar het expliciteren 

van een zingevingskader, maken we inzichtelijk van welke 

vooronderstellingen we uitgaan als we een bepaalde vorm van 

leven waardevol achten.  
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   Taylor omschrijft een zingevingskader (bij hem: 

referentiekader) als een verzameling kwalitatieve contrasten, 

die van cruciaal belang zijn: ‘Denken, voelen en oordelen binnen 

een dergelijk kader betekent functioneren in het besef dat een 

bepaalde manier van handelen, een bepaalde levenswijze of een 

bepaalde wijze van voelen onvergelijkbaar hoger staat dan de 

andere die voor ons gemakkelijker toegankelijk zijn’ (Taylor, 

2007 p. 59). Kwalitatieve contrasten ordenen wat wij als 

werkelijk waar of waardevol beoordelen: ‘Zelfs degenen onder 

ons zie zich niet zo doelbewust verbonden hebben, erkennen 

hogere waarden. Dat wil zeggen: we erkennen kwalitatieve 

contrasten (…) die hogere waarden definiëren, en op basis 

daarvan maken we onderscheid tussen andere waarden, 

kennen we ze verschillend gewicht of belang toe en bepalen we 

of en wanneer we ernaar willen leven. Laat ik dergelijke 

waarden van hogere orde ‘hyperwaarden’ noemen, dat wil 

zeggen: waarden die niet alleen onvergelijkbaar belangrijker 

zijn dan andere, maar ook het standpunt bepalen van waaruit 

deze moeten worden gewogen en beoordeeld en van waaruit we 

erover beslissen’ (ibidem, p. 114). Taylor benadrukt dat we het 

onmogelijk zonder referentiekader kunnen stellen. Ieder mens 

beschikt over opvattingen over wat nastrevenswaardig is. Een 

referentiekader biedt de achtergrond, door Taylor ook wel de 

horizon genoemd, van onze morele oordelen, intuïties en 

reacties.  

   Taylor beschouwt de mens als existerend in een morele 

ruimte, waarin de zoektocht naar wie wij zijn en wie wij zouden 

willen zijn wordt vormgegeven. Identiteit krijgt gedeeltelijk 

vorm door zelfinterpretaties die antwoord geven op de vraag 

‘wie ben ik?’. Dit antwoord wordt geformuleerd vanuit een 

gedeelde horizon van waarden. Je kunt niet in je eentje een zelf 

worden. Voor de verwerving van een zelfdefinitie is verbinding 

met voor ons belangrijke anderen, zoals onze opvoeders, van 

belang. We worden ertoe gebracht dingen net zo te zien als zij, 

we maken ons hun waarden en uitgangspunten eigen. We leren 

wat bijvoorbeeld liefde, angst en verlies is door 

overeenstemming ten aanzien van de betekenis die deze 

gevoelens voor ons, voor mij en mijn primaire referentiegroep, 

hebben. Identiteit verwijst dus altijd naar een bepalende 

referentiegroep.  

   Wanneer we volwassen zijn kunnen we eventueel afwijken 

van de waarden die ons referentiekader hebben gevormd en een 

andere positie aannemen ten opzichte van de gedeelde horizon. 

Het ontdekken en expliciteren van onze waardehorizon is 

bepalend voor onze ervaring van zin. Daarmee kunnen we de 

volgende stap nemen, namelijk het herzien van waarden. 

 

5.2 Reflectie: herzien van waarden 

 

Zingeving vindt plaats in verbinding met de groep waar wij toe 

behoren. Deze referentiegroep biedt een kader van waaruit 
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betekenis kan ontstaan. Opgenomen zijn in een groter verband 

gaat vooraf aan een proces van zingeving. 

   Alledaagse zingeving voltrekt zich meestal op 

ongereflecteerde wijze. Mensen maken gebruik van het 

referentiekader dat gangbaar is in de groep en cultuur waartoe 

zij behoren. Een verstoring van de vanzelfsprekende wijze 

waarop iets tot dan toe waardevol was voor iemand, kan leiden 

tot stagnatie van de zinbeleving en tot het expliciet stellen van 

zinvragen. Dit kan gebeuren wanneer iemand iets ingrijpends 

meemaakt, of wanneer door bepaalde problemen de noodzaak 

tot verandering zich opdringt, of wanneer bepaalde essentiële 

behoeften onbevredigd blijven. Dit zijn drie soorten 

omstandigheden die Van der Lans onderscheidt als aanleiding 

voor iemand om te reflecteren op identiteit, persoonlijke doelen 

en existentiële zin van zijn bestaan (Van der Lans, in: Alma, 

2005, pp. 13-14). 

   Een expliciet proces van zingeving vangt aan wanneer er 

sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor de mens de 

wereld niet meer vanuit het voor hem vanzelfsprekende kader 

kan duiden. In feite maakt dit bewust stellen van vragen ten 

aanzien van het bestaan, onderdeel uit van een continu proces 

waarin de mens zich doorlopend oriënteert op zijn bestaan. Hij 

doet dit veelal automatisch, zonder zich er bewust van te zijn. 

Mensen evalueren en waarderen constant datgene wat ze 

meemaken en tegenkomen.  

   De confrontatie met iets dat fundamenteel anders is, betreft 

niet zozeer het feit dat de situatie of gebeurtenis zelf nieuw en 

onbekend is. We komen immers iedere dag in aanraking met 

nieuwe, onbekende dingen en kunnen dit prima hanteren. Het 

gaat om de confrontatie met waarden die dusdanig verschillen 

van de grondslagen van ons bestaan, dat we deze vanuit ons 

vertrouwde referentiekader niet kunnen duiden. We stuiten op 

een onvermogen om samenhang te ontdekken tussen de 

onbekende waarden en de vertrouwde waarden van het eigen 

referentiekader. Dit nodigt uit tot exploratie van de onbekende 

en nieuwe waarden waar we mee geconfronteerd worden. 

Tevens dient de mogelijkheid zich aan te reflecteren op onze 

vertrouwde waarden en uitgangspunten. 

   Reflectie is een bewustwordingsproces. Het andere of 

onbekende houdt ons een spiegel voor. Door in deze spiegel te 

kijken kunnen we onze eigen waarden verkennen. Pas door de 

ontmoeting van het andere, worden wij bewust van het eigene. 

De mens kenmerkt zich door een bepaalde mate van openheid 

en kwetsbaarheid. Deze eigenschappen maken het mogelijk om 

geraakt te worden door het andere en een zoektocht naar zin te 

starten. 

   Hans Alma, hoogleraar psychologie en zingeving aan de 

Universiteit voor Humanistiek licht het vermogen geraakt te 

worden als volgt toe: ‘We kunnen alleen geraakt worden door 

iets dat ánders is, dat zich niet laat inpassen in onze 

voorgegeven kaders maar zich daar ook niet volledig aan 
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onttrekt. Zich door iets of iemand laten raken, betekent een 

relatie aangaan met wat in eerste instantie vreemd en toch ook 

herkenbaar is’ (Alma, 2005, p. 26). Het betekent herkenning en 

erkenning van het andere, onbekende of vreemde. Met de 

woorden van psychoanalyticus Schachtel benadrukt Alma dat 

het moed vraagt om de ontmoeting met het onbekende aan te 

gaan: ‘De moed om een vertrouwd referentiekader te 

doorbreken en de angst te overwinnen die daardoor veroorzaakt 

wordt. Angst is de sterkste blokkade van openheid voor en 

aandachtige betrokkenheid op de wereld’ (ibidem, p. 22). 

   Schachtel spreekt over twee fundamentele menselijke 

motieven die in een spanningsvolle relatie tot elkaar staan, en 

iemands waarneming en levenshouding bepalen: enerzijds gaat 

het om openheid en nieuwsgierigheid als een verlangen naar de 

wereld, het onbekende en het andere, anderzijds om de behoefte 

geborgenheid en veiligheid te zoeken in een vertrouwde en 

bekende zienswijze (ibidem, p. 20). Deze vertrouwde zienswijze 

stelt ons in staat de wereld te delen met onze referentiegroep. 

Dit heeft een belangrijke overlevingswaarde doordat het een 

verbinding tot stand brengt, resulterend in een gedeelde 

waarneming en waardering van de wereld. We creëren een 

bepaalde verwachting en ook voorspelbaarheid ten aanzien van 

wat we kunnen tegenkomen in ons leven. 

 

 

 

5.3 De functie van verbeelding bij de integratie van waarden 

 

Door de verbeelding kunnen we nieuwe waarden opnemen in 

het vertrouwde referentiekader. Mooren vat verbeelding op als 

een integratieve act: ‘De verbeelding spreekt niet alleen ons 

logische denken aan, maar doet tegelijkertijd een beroep op ons 

emotionele weten en onze zintuigen, activeert via associaties 

kennis en gedachten die even achter onze actuele 

waarnemingshorizon liggen, wordt gevoed vanuit het 

onbewuste en activeert en integreert ons doen en laten, denken 

en voelen’ (Mooren, 2008b, p. 5).  

   Zoals gezegd wordt de mens in het leven met gebeurtenissen 

geconfronteerd die op fundamenteel niveau afwijken van zijn 

eigen referentiekader. Hoe meer een gebeurtenis afwijkt van de 

vanzelfsprekende wijze waarop iemand de wereld beschouwt, 

des te meer indruk een gebeurtenis achterlaat. Hoe meer een 

gebeurtenis het vertrouwde kader in opschudding brengt door 

de confrontatie met fundamenteel andere waarden, hoe meer 

impact een gebeurtenis heeft en hoe moeilijker het is deze te 

integreren in het referentiekader.  

   Het is de verbeelding die een brug slaat tussen een 

gebeurtenis en het duiden van deze gebeurtenis. Het duiden 

van een gebeurtenis betekent het integreren in het eigen kader. 

De verbeelding brengt twee werelden samen tot een 

betekenisvolle eenheid: dat wat in ons leeft en de buitenwereld. 

Zij is niet vrijblijvend, zoals fantasie, maar is geworteld in 
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iemands eerdere ervaringen. Verbeelding is te beschouwen als 

een betekenisvolle creatie die onze herinneringen uit het 

verleden, waarnemingen van het heden en toespelingen op de 

toekomst integreert en daarmee samenhang en betekenis aan 

het leven te geeft.  

 

5.4 Zingeving als plaatsbepaling in de morele ruimte 

 

Existentiële zingeving gaat om het zoeken naar en vinden van 

een antwoord op de vraag: Wie ben ik? Wie wil en kan ik zijn? 

Deze identiteitsvragen benadert Taylor vanuit een ruimtelijk 

perspectief: Waar sta ik? Welke plek zou ik in willen en kunnen 

nemen? Taylor toont daarmee het essentiële verband tussen 

zingeving en een bepaalde vorm van oriëntatie: ‘Weten wie je 

bent, betekent dat je je in de morele ruimte kunt oriënteren, 

een ruimte waarin zich vragen voordoen over goed en kwaad, 

over wat het doen waard is en wat niet, over wat van betekenis 

en gewicht voor je is, en wat onbeduidend en van ondergeschikt 

belang’ (Taylor, 2007, p. 70). Zingeving en identiteit hangen 

niet alleen samen met de gemeenschap waarin een mens leeft, 

maar ook met diens oriëntatie ten opzichte van het goede: ‘Mijn 

identiteit wordt afgebakend door de verbintenissen en 

identificaties die het kader of de horizon bieden waarbinnen ik 

van geval tot geval kan proberen te bepalen wat goed of 

waardevol is, wat gedaan behoort te worden, wat ik onderschrijf 

of waartegen ik me verzet’ (ibidem, p. 69). In de zoektocht naar 

het goede positioneren wij ons in de morele ruimte ten opzichte 

van de waardehorizon. Ook al bewegen we ons door de ruimte, 

we nemen altijd een plek in. 

   Hoe bepaal ik mijn positie? Hoe kan ik mij oriënteren ten 

aanzien van het goede? Om deze vragen te kunnen 

beantwoorden maak ik gebruik van de ruimtelijke metafoor van 

Taylor. Ten eerste dien ik over een goede landkaart te 

beschikken, zodat ik op de hoogte ben van de ligging van het 

land om me heen en belangrijke locaties. Maar enkel met een 

goede kaart kom ik er niet; ik moet ook weten waar ik mezelf op 

deze kaart moet plaatsen. Wanneer ik daarentegen enkel mijn 

positie ken, maar niet over een kaart beschik, kan ik daar nog 

steeds weinig betekenis aan geven omdat ik deze niet in 

verband kan brengen met andere plekken in de mij bekende 

wereld (ibidem, p. 87).  

  Zowel de kaart als weten waar ik mij bevind zijn dus 

noodzakelijk om me te kunnen oriënteren. Taylor: ‘Onze 

oriëntatie met betrekking tot het goede vergt niet alleen één of 

meer referentiekaders die de vorm van het kwalitatief hogere 

bepalen, maar ook een besef van waar we ons ten opzichte 

daarvan bevinden’ (ibidem, p. 87). Taylor benadrukt dat het 

hier gaat om een van de meest fundamentele menselijke 

verlangens, namelijk de behoefte verbonden of in contact te zijn 

met het goede. Oriëntatie met betrekking tot het goede is 

essentieel voor het maken van keuzes. Hoe meer iemand in 

contact staan met datgene wat hij als waardevol beschouwt, hoe 
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groter de kans op een ervaring van zin. Taylor beziet de 

essentie van het leven vanuit de vraag hoe de mens gesitueerd 

is ten opzichte van het goede (ibidem, p. 88).  

 

De existentiële gegevenheden die onlosmakelijk met het  

bestaan zijn verbonden, kunnen we niet veranderen. De 

waarden die we hieruit ontwikkelen door uitwisseling met onze 

primaire referentiegroep kunnen we wel herdefiniëren en onze 

positie ten opzichte van deze waarden herzien. In andere 

woorden, de mens bevindt zich onvermijdelijk in een morele 

ruimte, maar hij kan wel door oriëntatie zijn positie ten 

opzichte van de horizon veranderen. 

   Een mogelijke uitkomst van het proces van existentiële 

zingeving is een andere positie in de morele ruimte. Onze 

positie ligt nooit vast, iedere keer worden we weer uitgedaagd 

onze verhouding ten opzichte van het goede te vinden. Een 

andere plek maakt dat gebeurtenissen anders ervaren kunnen 

worden en biedt daarmee de mogelijkheid een nieuw perspectief 

te zijn. 
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Deel III 

De opstelling als zingevingsproces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Plek 

 

Je moet niet alleen, om de plek te bereiken, 

thuis opstappen, maar ook uit manier van kijken. 

Er is niets te zien, en dat moet je zien  

om alles bij het zeer oude te laten. 

 

Er is hier. Er is tijd 

om overmorgen iets te hebben achtergelaten. 

Daar moet je vandaag voor zorgen. 

Voor sterfelijkheid. 

(H. De Coninck) 
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H6 Het zingevingskader van familieopstellingen 

Inleiding 

 

In deel III van deze scriptie breng ik de inzichten uit 

voorgaande delen samen. Dit betekent dat ik mijn twee 

onderzoeksvragen, die voortkomen uit de aanname dat zich in 

de opstelling een zingevingsproces voltrekt, in respectievelijk 

hoofdstuk 6 en 7 ga beantwoorden. 

   In dit hoofdstuk zal ik het zingevingskader van waaruit 

familieopstellingen werkt expliciteren. Om een cliënt te kunnen 

begeleiden in diens existentiële zingevingsproces, beschikt de 

methodiek onvermijdelijk over een visie op het bestaan. Deze 

visie is richtinggevend voor het opstellingsproces. De methode 

van de familieopstellingen is derhalve waardegeladen. Het 

zingevingskader dat familieopstellingen hanteert, bevat een 

visie op het aanbrengen van ordening en samenhang in 

ervaringen. Zij voorziet het opstellingsproces van richtlijnen 

voor het handelen en biedt een perspectief op het leven door 

nastrevenswaardige doelen te formuleren (Mooren, 1998, p. 

195).  

  Ik structureer de uitgangspunten en waarden van 

familieopstellingen door een vijftal elementen van een 

zingevingskader te beschrijven. Ik maak hierbij gebruik van 

een door Mooren ontwikkeld conceptueel model ten behoeve van 

onderzoek naar zingeving (1998). Voor een schematische 

weergave verwijs ik naar bijlage II. Met behulp van dit model 

expliciteer ik een aantal belangrijke elementen die de visie van 

familieopstellingen weergeven op de werkelijkheid 

(wereldbeeld), op wat nastrevenswaardig is in het leven 

(levensperspectief), op rechtvaardig handelen (ethiek), op het 

beeld dat mensen van zichzelf hebben (mensbeeld) en op lijden 

en mogelijkheden tot verlossing daarvan (soteriologie).  

  De uitkomst of het resultaat van een proces van zingeving in 

de opstelling kan een ervaring van zin zijn. Ik zal toelichten 

welke zinervaringen kunnen optreden bezien vanuit 

bovengenoemde vijf elementen van een zingevingskader.  

 

6.1 Wereldbeeld 

 

Familieopstellingen biedt de cliënt bepaalde voorstellingen 

omtrent de werkelijkheid. Het wereldbeeld dat 

familieopstellingen aanbiedt, bevat verklaringen voor waarom 

gebeurtenissen zich voordoen. Het systemische perspectief is 

het vertrekpunt voor deze verklaringen. Vanuit een 

systemische beschouwingswijze toont familieopstellingen 

relaties tussen gebeurtenissen in het familiesysteem van 

herkomst en handelingen en uitkomsten die zich in het leven 

van de cliënt voordoen. 

   In termen van familieopstellingen bestaat de wereld uit een 

verzameling individuen die leven in familieverbanden. Dit 

familieverband wordt geregeerd door de behoefte aan binding, 
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evenwicht en orde (zie hoofdstuk 2, pp. 17-18). De benadering 

hiervan is systemisch van aard. Verstoringen van de orde, het 

evenwicht en de bindingen zijn het gevolg van verstrikkingen. 

   Het zijn de relaties tussen mensen en gebeurtenissen, 

voornamelijk de impact ervan, die voor betekenis zorgen. De 

onderlinge verbondenheid in het systeem maakt het streven 

naar groei en ontwikkeling tot een collectief streven, soms zelfs 

ten koste van de individuele belangen. Het door Hellinger 

geïntroduceerde geweten, te onderscheiden in persoonlijk, 

collectief en transcendent, reguleert het systeem.  

   Familieopstellingen gaat uit van een bepaalde mate van 

samenhang tussen het leven van een individu en diens 

familiesysteem van herkomst. Zij veronderstelt dat de 

worsteling van een cliënt te maken heeft met onverwerkte 

gebeurtenissen uit het systeem. Deze veronderstelde 

samenhang maakt het probleem voor de cliënt inzichtelijk en 

begrijpelijk. Een voorbeeld uit de casus: 

 

Het inzichtelijk maken van het verband tussen het 

sterven van de grootmoeder toen de moeder pas twee jaar 

oud was en de worsteling van de cliënt met het thema 

zorgen in de relatie met haar partner, leidt tot een 

zinbeleving van begrijpelijkheid. Vanuit systemisch 

perspectief wordt een verklaring gegeven voor het huidige 

handelen van de cliënt, dat deels bepaald is door een in 

haar familiesysteem voorgevallen gebeurtenis.  

Het resultaat van de zoektocht naar oplossingen voor het 

probleem van de cliënt in de opstelling, kan resulteren in 

een zinvolle ervaring van begrijpelijkheid en bekendheid. 

 

6.2 Levensperspectief  

 

De methode van familieopstellingen werkt ook vanuit een visie 

op wat nastrevenswaardig is in leven. Het betreft hier een 

bepaald levensperspectief of toekomstontwerp dat betrekking 

heeft op menselijke verhoudingen. Denk aan menselijke 

verhoudingen onderling, de inrichting van de maatschappij, de 

omgang met de natuur, et cetera. Het expliciteren van deze 

visie doe ik in termen van doelen en intenties die de therapeut 

hanteert wanneer hij in de opstelling naar oplossingen voor het 

probleem van de cliënt zoekt. 

   Familieopstellingen gaat ervan uit dat het nastrevenswaardig 

is om het eigen leven te leiden en het eigen lot te dragen. Dit 

lijkt vanzelfsprekend, maar met de paradox van het geweten 

waar wij volgens familieopstellingen allemaal mee te maken 

hebben, is dit geen eenvoudige opgave. Ondanks dat er vanuit 

het collectieve geweten een beroep op iemand gedaan kan 

worden om het lot van iemand uit een eerdere generatie mee te 

dragen en te verwerken, is dit onmogelijk en dient ieder zijn 

eigen lot te dragen en zijn eigen plek in het systeem dient in te 

nemen (Hellinger, 2006, p. 81).  
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   Volgens Hellinger herhaalt een verstrikking zich in het 

systeem als gevolg van het niet verwerkt zijn van de paradoxale 

verhoudingen. De verstrikking van een persoon met iemand die 

hem voorging in het familiesysteem, ontstaat omdat het 

systeem nu eenmaal naar evenwicht streeft en de leden 

daaraan ondergeschikt zijn (Hellinger, 2007, p. 43). Dit heb ik 

in hoofdstuk 2 reeds genuanceerder toegelicht aan de hand van 

de theorie van Ruppert. De binding via een omweg leidt tot een 

verstrikking (Ruppert, 2008, p. 69). Wat in een opstelling aan 

belevingsimpact verwerkt wordt, zijn de opgedane 

beschadigingen die het kind in de relatie heeft opgedaan. Zijn 

zijnsorde is beschadigd doordat zijn verbinding met zijn moeder 

via een derde persoon liep. De moeder was gefixeerd op een 

onverwerkt gegeven in de relatie die zij had met een derde 

persoon uit het systeem. Dit is uiteraard weer het gevolg van 

wat deze derde persoon heeft meegemaakt. Zo lijkt het alsof 

dingen worden doorgegeven, maar in feite ontstaan ze eigenlijk 

iedere keer opnieuw in de relatie. 

   Het eigen leven leiden vanuit deze nuancering bezien, houdt 

mijns inziens in dat het nastrevenswaardig is de verbinding 

met het systeem van herkomst eerst iets losser te maken 

waardoor meer zicht op de niet ingevulde behoeften ontstaat die 

de motivatie waren om de verstrikking aan te gaan. Wanneer 

een cliënt in staat is de confrontatie met zijn gemiste behoeften 

aan te gaan, kan hij zich opnieuw verbinden met de bron van 

zijn leven. De cliënt kan nu een rechtstreekse verbinding 

aangaan. Hierdoor heeft hij aan autonomie, maar ook aan 

nabijheid gewonnen. Aangezien de binding niet meer via een 

derde verloopt, staat hij dichter bij de bron van zijn leven: zijn 

ouders. Hij heeft aan autonomie gewonnen doordat hij voor de 

vervulling van zijn behoeften niet meer afhankelijk van zijn 

ouders is. Het verlangen zijn onvervulde behoeften te vervullen 

was zijn onbewuste motivatie of noodzaak tot het aangaan van 

een verstrikking. De verstrikking heeft hem een houvast 

gegeven om te groeien en aan kracht te winnen, om op een later 

moment deze verstrikking te ontwarren. Dit levert de cliënt 

enerzijds meer eenzaamheid op, maar zoals hierboven gezegd, 

wint de cliënt door uit de verstrikking te stappen ook aan 

nabijheid.  

 

In de casus zien we terug dat de therapeut de cliënt 

begeleidt door de opstelling naar een punt waarop zij 

meer nabij haar ouders als de bron van haar leven staat. 

Tegelijkertijd wint de cliënt aan autonomie doordat zij in 

het opstellingsproces geconfronteerd is met haar gemiste 

behoeften die in de relatie met haar moeder niet vervuld 

zijn en waar zij nu zelf voor kan zorgen.  

   De cliënt is destijds verstrikt geraakt met haar 

grootmoeder, uit noodzaak om toch enige aandacht van 

haar moeder te krijgen aangezien deze gefixeerd was op 

de grootmoeder. Zorgen was voor de cliënt een manier om 

haar eigen onvervulde behoeften niet te hoeven voelen en 

tevens een manier om via een omweg in contact te treden 

met haar moeder in de hoop dat zij toch haar behoeften 

nog zou vervullen. In de opstelling heeft de cliënt de pijn 

van het gemis van haar moeder en de onvervulde 
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behoeften deels doorleefd. Doordat haar concrete doel en 

intentie van alledag, het zorgen, geplaatst is in het 

bredere levensperspectief dat haar middels de opstelling 

is aangedragen, heeft de cliënt aan autonomie en 

nabijheid kunnen winnen. 

 

6.3 Ethiek 

 

Familieopstellingen bevat morele opvattingen over wat 

rechtvaardig handelen is. Waarden en normen zijn van belang 

bij het waarnemen van andermans handelen, voor het begrijpen 

van de sociale werkelijkheid om ons heen en tevens voor het 

vormgeven van ons eigen gedrag. Er bestaat een behoefte aan 

rechtvaardiging van handelen ten aanzien van de groep waar 

we bij horen. Een overeenkomst tussen het eigen handelen en 

de achterliggende waarden levert een zinbeleving van 

gemoedsrust op. 

   De morele opvattingen die familieopstellingen als 

richtinggevend in het opstellingsproces gebruikt zijn gebaseerd 

op Nagy’s uitwerking van een rechtvaardige orde. Nagy legt de 

nadruk op de verantwoordelijkheid voor de consequenties van 

ons handelen (Boszormenyi-Nagy & Krasner, 2005, p. 80). Met 

een eerlijke balans tussen geven en nemen verdient iemand 

krediet om erbij te horen. Door loyaal te zijn aan de heersende 

waarden en normen van het familiesysteem van herkomst, 

verzekert iemand zich van de veiligheid erbij te mogen horen. 

Familieopstellingen hanteert een relationele ethiek. De mate 

van rechtvaardigheid van een handeling toont zich in de relatie.  

   Een deel van de oplossing die de therapeut gedurende de 

opstelling aan de cliënt aanbiedt, is een herdefinitie van diens 

morele rechtvaardiging voor zijn handelen. Vanuit het thema 

van de cliënt toont een familieopstelling de cliënt dat diens 

motivatie voor handelen uit loyaliteit en verstrikking 

voortkomt. Ondanks dat loyaal zijn soms in eerste instantie de 

cliënt een ervaring van gemoedsrust lijkt op te leveren doordat 

hij ‘erbij hoort’, veronderstelt familieopstellingen dat er een 

‘betere’ manier is om deze menselijke behoefte te ondersteunen. 

   Familieopstellingen werkt vanuit de morele opvatting dat het 

nastrevenswaardig is zelf in de eigen behoeften te voorzien en 

de eigen pijn omtrent het gemis van vervulling van behoeften te 

dragen (Preiss, 2008, p. 75). Handelen uit loyaliteit houdt een 

kinderlijke wens tot vervulling van de behoeften door anderen 

in, men neemt dan geen eigen verantwoordelijkheid. Wanneer 

de verstrikking wordt opgelost, kan men de 

verantwoordelijkheid voor het eigen leven nemen. Handelen 

vanuit verantwoordelijkheid voor het eigen leven en voor 

diegene waarmee men in relatie is of zal zijn, ziet 

familieopstellingen als moreel rechtvaardig. 

 

In de casus laat de therapeut de cliënt inzien dat diens 

zorggedrag voortkomt uit loyaliteit en verstrikking. De 

opstelling stuurt erop aan de opvatting van de cliënt bij te 

stellen dat zorgen de enige manier van moreel 
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rechtvaardig handelen is. De therapeut helpt de cliënt in 

te zien dat diens ‘eigenlijke’ behoefte die aan het zorgen 

ten grondslag ligt, gezien worden door haar moeder is. De 

opvatting die de cliënt er gedurende het opstellingsproces 

voor in de plaats krijgt, is dat het voor zowel de Moeder 

als de Grootmoeder niet nodig is in de verstrikking te 

blijven. Zij dragen hun eigen lot en de cliënt mag haar 

leven vormgeven. Verantwoordelijkheid voor het eigen 

leven is een uitkomst van het proces van herdefiniëring 

over wat rechtvaardig handelen is. De cliënt ervaart dit 

als gemoedsrust. 

 

 

6.4 Mensbeeld  

 

Een volgend element tegen de achtergrond waarvan een 

zingevingsproces zich kan ontwikkelen, bevat opvattingen over 

het beeld dat mensen van zichzelf hebben. Dit zijn opvattingen 

over wat een mens is, wat mens-zijn inhoudt. Het zelfbeeld is 

een afgeleide van het mensbeeld. Een zelfbeeld of zelfconcept 

bevat positieve en negatieve bakens voor de wijze waarop 

mensen vormgeven aan hun bestaan (Mooren, 1998 p. 201). Een 

zinbeleving van eigenwaarde verwijst naar de uitkomst van 

evaluaties met betrekking tot de bakens die het zelfconcept 

vormen.  

   Familieopstellingen werkt vanuit een duidelijke visie op wat 

mens-zijn inhoudt of in kan houden. De mens is een relationeel 

wezen. Hij beschikt over een innerlijk evenwichtsorgaan, het 

geweten, dat zijn intermenselijke bindingen in de gaten houdt 

vanuit de vraag: hoor ik erbij of loop ik het risico er niet meer 

bij te horen? De mens is gericht op de vervulling van zijn 

behoeften die het bij een groep horen hem oplevert (Hellinger, 

2007, pp. 22-25). Loyaliteit is een manier om deze binding te 

onderhouden en kan een ervaring van eigenwaarde opleveren 

als de binding erkend en bevestigd wordt. Familieopstellingen 

veronderstelt tevens dat het goed is voor de groei en 

ontwikkeling van de mens om zijn loyaliteit losser te maken. In 

de opstelling wordt dan ook gewerkt met de dilemma’s die zich 

aandienen wanneer iemand zich wil ontwikkelen en zich 

daarvoor in eerste instantie moet losmaken van zijn systeem 

van herkomst. 

  In het opstellingsproces wordt expliciet aan het zelfbeeld van 

de cliënt gewerkt. Er wordt erkend wat de cliënt voor het 

systeem heeft gedaan uit loyaliteit, dit stimuleert een positieve 

evaluatie van het zelf. Daarbij stuurt de opstelling de cliënt aan 

de loyaliteit losser te maken. De therapeut laat de cliënt inzien 

dat hij de leden van zijn systeem juist eert door iets moois van 

zijn eigen leven te maken en de verstrikking op te heffen. Mens-

zijn houdt dus volgens familieopstellingen in het onder ogen 

zien van de loyaliteiten, het oplossen van verstrikking en het 

zoeken naar een passende verhouding tot het systeem van 

herkomst. Hierdoor wint de cliënt aan autonomie en dit 

resulteert in een ervaring van eigenwaarde. 

 

In de casus zien we terug dat de cliënt een tijd boos blijft 

en vasthoudt aan een kinderlijke loyaliteit door de 
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Moeder als kind te blijven zien. Zo houdt de cliënt de 

noodzaak tot zorgen in stand en ontkent de eigen 

ontwikkeling en verantwoordelijkheid. Door de erkenning 

en waardering van de Moeder voor wat de cliënt allemaal 

voor haar heeft gedaan, wint de cliënt aan eigenwaarde. 

Haar handelen wordt positief geëvalueerd. Vervolgens 

kan zij onder begeleiding van de therapeut de stap maken 

de verstrikking achter zich te laten. Door een andere 

verhouding tot haar systeem in te nemen, verandert haar 

zelfevaluatie en zelfbeeld. Verantwoordelijkheid nemen 

voor het eigen leven wordt positief geëvalueerd, mede 

door de visie dat ze daarmee het systeem juist eert. Met 

een goed gevoel kan ze zich op haar eigen leven richten.  

 

 

Kortom, een familieopstelling helpt de cliënt haar evaluaties te 

herzien over wat een positieve en negatieve bijdrage aan haar 

zelfconcept levert. 

 

6.5 Soteriologie 

 

Dit element behelst een visie op lijden en tevens op de oorzaak 

en mogelijke verlossing of overwinning ervan. In termen van 

zingeving worden dit hanteerbaarheidsnoties genoemd 

(Mooren, 1998, p. 202). Dit zijn noties betreffende de manier 

waarop lijden opgevat kan worden en aanwijzingen hoe zich 

ertoe te verhouden. Is een traumatische gebeurtenis op te 

vatten als een straf, als het lot of als een leersituatie? Is het 

onvermijdelijk of zijn er manieren om dit te voorkomen? Anders 

gezegd gaat het om de opvattingen over de samenhang tussen 

een gebeurtenis en de eigen invloed hierop. De mens heeft 

behoefte aan controle, aan hanteerbaarheid. Wanneer in deze 

behoefte voorzien wordt, kan dit resulteren in de zinervaring 

van competentie: het vermogen zich op een adequate manier te 

verhouden tot tegenslag of leed. 

   Familieopstellingen heeft een duidelijke visie op de oorsprong 

van lijden: een onverwerkte impact van een gebeurtenis die 

doorwerkt in de relaties tussen familieleden en leidt tot 

verstrikkingen (Preiss, 2008, p. 86). Het verlossen van de 

verstrikking is het doel van de opstelling. De therapeut helpt de 

cliënt een nieuwe verhouding tot de traumatische gebeurtenis 

te vinden. De opstelling toont de cliënt welke impact de 

gebeurtenis heeft gehad op zijn vermogen tot het aangaan van 

een relatie. In de opstelling wordt zichtbaar wat de 

belemmering is voor de cliënt om in een relatie de ander 

daadwerkelijk als ander te ontmoeten. Overwinning van lijden 

is het systeem in evenwicht herstellen, door de eigen plek in te 

nemen in zowel nabijheid als in autonomie. 

 

In dit hoofdstuk is een aantal uitgangspunten en waarden 

onder woorden gebracht die samen het zingevingskader vormen 

van waaruit een zingevingsproces in de opstelling kan 

plaatsvinden. Ik heb me gericht op het expliciet maken van die 

vooronderstellingen die de methodiek van familieopstellingen 

hanteert bij het begeleiden van een opstelling. De vijf 

elementen van een zingevingskader zijn conceptueel te 
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scheiden, maar in de praktijk zijn zij natuurlijk met elkaar 

verbonden. Dit is ook terug te zien in de casus illustraties. 

  Tot slot: een ervaring van zin tijdens de opstelling is de 

wenselijke uitkomst van het proces van zingeving. Maar voor 

deze ervaring is enkel een opstelling niet voldoende. De 

inzichten uit het zingevingsproces dienen geïntegreerd te 

worden in de dagelijkse manier van verhouden tot anderen en 

de wereld. In iedere daadwerkelijk ontmoeting met de ander 

doet zich de mogelijkheid voor de nieuw ontdekte perspectieven 

vorm te geven en eigen te maken.  
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H7 De opstellingsruimte: relatie en moraliteit 

Inleiding 

 

In dit hoofdstuk maak ik nog op een andere manier dan in 

hoofdstuk 6 de relatie zichtbaar tussen het opstellingswerk en 

zingeving. Ik doe dit langs twee lijnen. De eerste is dat Bubers 

‘tussenin’ gerelateerd wordt aan de opstellingsruimte. De 

tweede lijn is dat Taylors morele ruimte in verband gebracht 

wordt met het opstellingswerk. In beide gevallen gaat het 

begrip ruimte, dat in het opstellingswerk letterlijk genomen 

wordt, fungeren als metafoor. Dit sluit aan bij de gedachte dat 

zingeving een proces is van oriëntatie op het bestaan. De 

overgang van letterlijk gebruik van ruimte naar metafoor 

gebruik is gerechtvaardigd omdat de familieopstelling een vorm 

van verbeelding in de zin van uitbeelden is, van bestaande of 

beleefde familiebetrekkingen. De betrekkingen worden als het 

ware geactualiseerd (in het hier en nu verwezenlijkt) op een 

beeldende wijze (Mooren, 1979a en b). De familieopstelling is 

daarmee ook een vorm van beeldtaal.  

 

7.1 De opstellingsruimte als relationele ruimte 

 

Buber spreekt over existentiële schuld wanneer de menselijke 

zijnsorde is geschonden. Het ‘tussenin’ van de relatie is 

beschadigd (Buber, 1999, p. 116). In iedere ontmoeting staat 

deze beschadiging weer tussen de persoon en degene waar hij 

mee in contact treedt in. Iedere ontmoeting is tevens een 

mogelijkheid tot herstel van de beschadiging. Buber ziet de 

relatie tussen therapeut en cliënt als een mogelijkheid tot 

genezing van de zijnsorde. Voortbouwend op de visie van Buber 

zal ik de zijnsorde in verband brengen met de theorie van 

familieopstellingen.  

   Schuld heeft een relationeel karakter. Het ontstaat in de 

relatie en kan hersteld worden in de relatie. Buber verwijst met 

herstel van de zijnsorde naar degene door wiens eigen toedoen 

de zijnsorde is geschonden (ibidem). Vanuit het perspectief van 

familieopstellingen zou ik deze visie willen uitbreiden. Ik 

veronderstel dat de zijnsorde van een persoon ook geschonden 

kan worden door toedoen van een ander. Schuld is een 

samenspel van degenen die betrokken zijn bij de relatie en 

daarmee bij het ‘tussenin’. Alle drie de elementen zijn van 

invloed op het ontstaan van schuld. Dit relationele verband laat 

familieopstellingen helder zien.  

  De term schuld kan uiteraard een gebeurtenis betreffen 

waarin duidelijk een dader en een slachtoffer aan te wijzen is. 

Dan komt schuld overeen met schending van de sociale orde. 

Existentiële schuld betreft een dieper niveau van het bestaan. 

Ik zou existentiële schuld op willen vatten als het teweeg 

brengen van een dusdanige disbalans in de relatie, dat dit een 

beschadiging op zijnsniveau veroorzaakt.  

 



 
58 

Een voorbeeld in de casus is het overlijden van de 

grootmoeder toen haar dochter pas twee jaar oud was. Dit 

heeft een beschadiging van de zijnsorde teweeggebracht 

die ontstaan is in de relatie tussen beiden. Er is hier 

uiteraard geen sprake van een misdaad, de grootmoeder 

is aan een ziekte gestorven. Toch kan er gesproken 

worden van existentiële schuld in de relatie, doordat deze 

grondig uit evenwicht is gebracht. Het kind kan geen 

aanspraak meer maken op de zorg van haar moeder, 

ondanks dat zij hiertoe gerechtigd is. Het kind verdient 

zorg. Er ontstaat hier existentiële schuld omdat de 

moeder niet kan geven waar het kind recht op heeft. 

 

Met dit voorbeeld wordt duidelijker dat ook degene wiens 

zijnsorde is geschonden door toedoen van een ander de 

consequenties hiervan meedraagt. Zolang diens zijnsorde niet 

hersteld is, blijft deze beschadiging tussen het contact met een 

ander in staan. In het opstellingswerk is te zien dat dit 

generaties lang kan doorwerken. Aangezien een kind van de 

ouders afhankelijk is, is het erg gevoelig voor een disbalans 

tussen geven en nemen in de relatie. De zijnsorde wordt zo 

steeds opnieuw geschonden. Dit is terug te zien in de casus: 

 

De geschonden zijnsorde tussen de grootmoeder en 

moeder van de cliënt werkt door. In de relatie tussen de 

cliënt en haar moeder ontstaat opnieuw existentiële 

schuld omdat de balans tussen geven en nemen wederom 

uit evenwicht is. Dit gegeven staat een relationeel 

evenwicht tussen de cliënt en diens partner ook in de weg. 

Dit is immers de reden waarom de cliënt een opstelling 

komt doen. In de opstelling worden de relationele 

balansen terug in evenwicht gebracht. Dit maakt 

genezing van de zijnsorde mogelijk. 

 

Zoals Buber ook al opmerkte kan herstel van de zijnsorde 

plaatsvervangend gebeuren (Buber, 1966, p. 137). Mijns inziens 

biedt een opstelling de mogelijkheid de beschadigingen in de 

zijnsorde van de cliënt met betrekking tot diens thema te 

herstellen. In navolging van de analogie van Buber beschouw ik 

de opstellingsruimte als een relationele ruimte, waarin gewerkt 

wordt met het ‘tussenin’ van de relatie. De opstelling toont een 

cliënt wat hem in de weg staat om daadwerkelijk in relatie te 

treden met een ander. In de relationele ruimte van de opstelling 

wordt een cliënt geholpen de ander als tegenoverstaand wezen 

te zien, en niet meer als een herschapen replica van het 

innerlijk object, zoals Nagy dat uitdrukt (zie hoofdstuk 3, p. 32). 

Dit innerlijk object behelst de onvervulde behoeften. De 

opstelling helpt de cliënt de schending die ontstaan is door de 

onvervulde behoeften te herstellen. Een illustratie aan de hand 

van de casus: 

 

Door het gemis en verlangen van de moeder naar haar 

moeder, is zij haar dochter als replica van haar moeder 

gaan zien in de hoop dat zij haar gemiste behoeften 

alsnog kon vervullen. Hoe hard de dochter ook haar best 

doet te zorgen voor haar moeder, dit is gedoemd te 

mislukken. Het brengt juist een nieuwe schending van de 

zijnsorde teweeg. De dochter, de cliënt, probeert op haar 

beurt haar gemiste behoeften weer bij haar partner te 

vervullen.  
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Het eerste opstellingsbeeld liet zien dat de Cliënt-

Representant in de Partner een replica van haar Moeder 

zag. Fixatie op een derde persoon, belet het aangaan van 

werkelijk contact met een ander. Het doel van de 

opstelling is dat de cliënt uiteindelijk haar partner weer 

werkelijk als partner kan ontmoeten en haar niet meer 

innerlijk verwisselt met haar moeder.  

 

Hoewel in een opstelling de ‘echte’ familieleden niet aanwezig 

zijn, kan er toch een herstel van de zijnsorde plaatsvinden. Dit 

kan doordat de opstelling een symbolisch ‘tussenin’ biedt. De 

gegevens uit de relatie die niet in het hier en nu spelen, worden 

in de opstelling wel in het hier en nu zichtbaar en voor de 

beleving toegankelijk gemaakt (geactualiseerd).  

   De opstelling helpt in het scheppen van afstand tussen de 

cliënt en de anderen. Hierdoor ontstaat onderscheid en kan de 

verstrikking ontward worden. Dan kan de verbinding opnieuw 

worden aangegaan vanuit een stevigere eigen positie. Juist door 

meer individu te worden, kan de ontmoeting met de ander en 

daarmee de verbinding met de ander zich beter voltrekken. 

Meer autonomie maakt een betere ‘ik-jij’ relatie mogelijk omdat 

de een de ander beter als daadwerkelijke ander kan zien, in 

plaats van verwisselt vanwege zijn geschonden zijnsorde. 

  In de klassieke opstellingen zoals ik deze in mijn scriptie 

onderzoek, wordt teruggekeken naar de feitelijke gebeurtenis 

die de schending van de zijnsorde heeft veroorzaakt en die 

tevens consequenties heeft voor het vermogen tot het aangaan 

van relaties in de volgende generaties. Ik kan me voorstellen 

dat er ook direct gewerkt zou kunnen worden met de 

geschonden zijnsorde van de cliënt. Er kan dan gefocust worden 

op de gemiste behoeften in het hier en nu en de problemen van 

de cliënt in zijn huidige relaties. Ook hierin toont zich immers 

de geschonden zijnsorde. 

  

7.2 De opstellingsruimte als morele ruimte 

 

In deze paragraaf benader ik de opstellingsruimte naar 

analogie van Taylor in termen van de morele ruimte. Met de 

opstelling alvast in onze gedachten, geef ik Taylor nog eens het 

woord: ‘Het thema van onze situatie kan nooit volledig worden 

bepaald door wat we zijn, want we zijn ook altijd aan het 

veranderen en in wording. Gedurende onze kindertijd en jeugd 

groeien we slechts langzaam op tot autonome individuen die 

zoiets als een eigen plaats innemen ten opzichte van het goede. 

En ook dan staat die plaats voortdurend aan uitdagingen bloot 

door nieuwe gebeurtenissen in ons leven en wordt ze bovendien, 

naarmate we meer ervaringen opdoen en rijper worden, steeds 

weer herzien. Dus het thema moet voor ons niet alleen zijn 

waar we zijn, maar ook waar we naartoe gaan; en ook al is het 

eerstgenoemde misschien een kwestie van meer of minder, het 

laatstgenoemde is er een van toenadering of verwijdering, van 

ja of nee. Daarom krijgen onze relatieve vragen altijd hun vorm 

door een absolute vraag. Aangezien we het niet zonder 

oriëntatie tot het goede kunnen stellen en niet onverschillig 
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kunnen staan ten aanzien van onze plaats met betrekking tot 

het goede, en aangezien deze plaats voortdurend verandert en 

in wording is, moet het thema van de richting van ons leven 

zich wel aan ons voordoen’ (Taylor, 2007, pp. 93/94). 

   Wat Taylor in dit citaat prachtig beschrijft, is dat er naar 

aanleiding van gebeurtenissen in het leven steeds een beroep op 

de mens wordt gedaan om zijn plaats ten opzichte van het 

goede te herzien. Mijns inziens wordt een cliënt die een 

opstelling gaat doen, begeleid in de herziening van zijn positie 

ten opzichte van het goede. Aan de ingebrachte vraag of het 

thema van de cliënt ligt de absolute vraag ten grondslag: hoe 

verhoud ik mij tot het goede? De vraag van de cliënt is een 

relatieve vraag waaraan vanuit diens thematiek een zoektocht 

naar de juiste positie ten opzichte van het goede uitgewerkt 

wordt. De ‘oplossingen’ die in de opstelling gevonden worden als 

inzichten en antwoorden, kunnen gezien worden als 

herpositionering ten opzichte van de waarden uit het 

familiesysteem van herkomst. 

 

Ik beschouw de opstelling als een oriëntatieproces. In de 

opstellingruimte ontvouwt zich als een landkaart de morele 

ruimte waarin de cliënt zich beweegt. De waardehorizon van 

het familiesysteem wordt vertegenwoordigd door de 

representanten. De feiten uit het verhaal van de cliënt geven 

zicht op gegevenheden van zijn bestaan. Het eerste 

opstellingsbeeld toont de waarden die de cliënt zich eigen heeft 

gemaakt in uitwisseling met diens primaire referentiegroep. 

Samen vormen zij het zingevingskader ten opzichte waarvan 

het thema bezien kan worden. Om bepaalde problematische 

waarden of vooronderstellingen te kunnen herzien, moeten ze 

eerst herkend en erkend worden. De onbewuste motivatie of 

vooronderstelling van de cliënt moet gezien worden door de 

therapeut, anders zal hij sterker blijven vasthouden aan zijn 

innerlijke waarde en met een goed geweten zijn ongeluk of 

ziekte blijven koesteren (Preiss, 2008, p. 82). Een voorbeeldzin 

uit de casus waarin de therapeut een innerlijke waarde van de 

cliënt expliciteert en een die de motivatie voor deze waarde 

erkent: 

 

Ther > Cl-Repr:  Zeg maar, mama soms denk ik 

dat ik het in jouw plaats kan 

doen (r. 340). 

Ther > Mdr:  Ik zie wat je allemaal voor mij 

wilt doen (…) en dat is heel 

bijzonder (r. 362-364). 

 

Nadat een bepaalde waarde of vooronderstelling benoemd is, 

kan in de opstelling gezocht worden naar de mogelijkheid deze 

te herzien. De therapeut helpt de cliënt diens opvattingen in 

een ander perspectief te plaatsen. Hij gebruikt hier bijvoorbeeld 

de volgende zinnen voor:  

 

Ther > Cl-Repr:  Mm, ja, ik had een beetje meer 

verwacht. Zeg maar…(r. 242) 
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Ther > Cl-Repr: Ik verwar hier soms iets (r. 336). 

Ther > Mdr:  En toch hoort dit hier [wijst naar 

Grootmoeder] bij mijn lot (r. 366). 

 

In de opstelling worden deze waarden of vooronderstellingen 

niet altijd expliciet gemaakt. Toch kunnen de ‘oude’ waarden 

door contrastwerking met de oplossingen, de ‘nieuwe waarden’, 

herleid worden.  

   In de volgende stap, de integratie van nieuwe waarden, 

komen de verstrikkingen vaak duidelijker naar voren. De 

therapeut doet in de zinnen die hij aandraagt voorstellen voor 

het integreren van nieuwe waarden in het vertrouwde 

referentiekader. Aangezien dit vaak als deloyaliteit ervaren 

wordt, maakt de therapeut hierbij ook duidelijk dat de 

betreffende familieleden het goed vinden als de cliënt afwijkt 

van hun waardehorizon en nieuwe waarden opneemt die beter 

passen. Een illustratie aan de hand van de casus: 

 

De Cliënt-Representant weigert in eerste instantie haar 

oude beeld los te laten. Zij weigert haar Moeder als de 

oudere te zien en zichzelf als het kind. Zij weigert dit uit 

angst om net als de Moeder ‘gek’ te worden. Toch helpt de 

therapeut deze oude waarde te herzien door de cliënt uit 

te leggen hoe haar opvatting ontstaan is (r. 604-616): 

Ther > Cl: Ja, je hebt ook op een bepaalde 

manier als kind …. je krijgt ook 

die inhouden mee, je neemt dat 

mee over, je doet voor een deel 

als het ware je ouders, dat is zo 

een diep kopieerproces [de cliënt 

knikt steeds herkennend] en toch 

hoort dat bij haar [wijst naar de 

Moeder] en het is belangrijk dit 

uiteen te trekken, net, ja, net 

zoals jouw moeder wel levend 

was maar ziek, haar [wijst naar 

de Grootmoeder] moeder was 

dood, dus in die zin heb je ook 

een beetje je moeder verloren net 

zoals zij, dat is loyaliteit, ja… 

De therapeut helpt vervolgens de Cliënt-Representant 

met het integreren van een nieuwe waarde. Wanneer ze 

haar moeder als moeder benadert, mag ze echt met beide 

benen op de grond blijven staan en hoeft ook niet gek te 

worden. De therapeut helpt de cliënt haar 

loyaliteitsconflict te overwinnen door de Moeder te laten 

bevestigen dat het goed is (r. 636-650): 

Cl-Repr > Mdr:  Mama, mag ik dat dat… 

Ther > Cl-Repr:  Of hoe zou jij dat willen noemen? 

Cl-Repr > Mdr:  Dat, dat verliezen in… [ wijst 

met drukke handbewegingen 

rond hoofd ] Mag ik met mijn 

benen op de grond blijven staan? 

Ther > Mdr:  Zeg maar, zeker alsjeblieft. 

Mdr > Cl-Repr:  Zeker, alsjeblieft. 

Ther > Mdr: Blijf jij met je benen op de grond 

staan. 

Mdr > Cl-Repr: Blijf jij met je benen op de grond 

staan alsjeblieft. 

Ther > Mdr:  Dat is heel belangrijk. 

Mdr > Cl-Repr:  Dat is heel belangrijk. 

Ther > Mdr: Daarmee heb je ons ook 

ontzettend geholpen. 
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Mdr > Cl-Repr: Daarmee heb je ons ook heel erg 

geholpen. 

 

De oplossingen die de opstelling aandraagt, zijn voorstellen 

voor herpositionering ten aanzien van het goede. De opstelling 

toont de mogelijkheid voor de cliënt een ander perspectief te 

zijn. Een opstelling geeft een aanzet tot het verkennen van 

nieuwe wegen in de ruimte waarin wij existeren. De horizon 

blijft hetzelfde, maar de kaart breidt zich uit. Er is een nieuwe 

wijk in aanbouw. Zingeving is het bouwen van een brug naar 

deze nieuwe wijk waardoor een nieuwe positie in de morele 

ruimte ingenomen kan worden.  
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Conclusie 
 

Volgens Pico della Mirandola is de mens het enige schepsel dat 

niet definitief bepaald en gevormd is. Hij kan zijn eigen weg 

gaan en beschikt over de vrijheid zijn eigen positie te bepalen. 

De menselijke vrijheid en scheppingsdrang uiten zich in het 

vermogen tot vormgeving van het eigen bestaan. Op deze visie 

is het startpunt van de humanistiek gebaseerd: ‘(…) de 

openheid en kwetsbaarheid van belichaamde personen en hun 

vermogen voelend, denkend en handelend vorm aan hun leven 

te geven’ (p. 3). Het is de expressie van vrijheid en de 

scheppingsdrang die tevens de menselijke kwetsbaarheid met 

zich meebrengen. Deze kwetsbaarheid hangt samen met het feit 

dat zijn handelingen consequenties hebben voor de mens zelf, 

zijn relaties en toekomstige generaties. Familieopstellingen 

heeft ons laten zien dat deze kwetsbaarheid zijn sporen nalaat.  

   Het uitgangspunt van dit onderzoek is dat ik een 

familieopstelling beschouw als een existentieel 

zingevingsproces. Van daaruit heb ik twee vragen die 

betrekking hebben op de relatie tussen familieopstellingen en 

zingeving onderzocht: 

1. Welk zingevingskader biedt de methode van 

familieopstellingen?  

2. Hoe ontwikkelt zich een zingevingsproces in de opstelling? 

   In deze conclusie zet ik kort uiteen wat er zichtbaar is 

geworden met betrekking tot zingeving aan de hand van 

familieopstellingen. Tevens zet ik de opgedane inzichten uiteen 

over familieopstellingen vanuit het perspectief van zingeving. 

 

De voornaamste bezigheid van de mens is het uitvinden en 

vormgeven van zichzelf. Handelen is niet simpelweg een optie 

waarover wij als mensen beschikken: wij zijn, zoals Van Praag 

dit stelde, tot vrijheid veroordeeld (zie inleiding, p. 2). Vanuit de 

contexten waarin de mens gesitueerd is, beschikt hij over een 

scala aan mogelijkheden om zijn levensstijl en levensplannen 

vorm te geven. Dit lijkt de suggestie te wekken dat de mens zelf 

door eigen wilsbeschikking zijn bestaan kan vormgeven. 

   Familieopstellingen heeft laten zien dat de verscheidene 

contexten, in het bijzonder de familiecontext, waarin iemand 

opgroeit niet alleen vormend zijn geweest, maar tevens nog een 

dominante rol in het huidige leven van het individu kunnen 

spelen. De mens is doorlopend contextueel bepaald. De werking 

van het familiesysteem is zo krachtig dat de vormgeving van 

het leven er altijd mede door bepaald wordt. In termen van 

zingeving: een familiesysteem is een gegevenheid waar we ons 

toe hebben te verhouden.  

   Het familiesysteem staat voor het geheel aan loyaliteiten en 

determinanten die de mogelijkheden van het individu 

meebepalen en in sommige opzichten beperken. Via 

transgenerationele banden worden onuitgesproken waarden en 

loyaliteiten doorgegeven. Vaak is het individu zich hier niet van 

bewust. 



 
64 

   Het krachtige effect van een familieopstelling is erin gelegen 

dat datgene waar de cliënt mee worstelt, in het hier en nu van 

de opstelling gehaald kan worden. Middels representanten die 

de belangrijke familieleden vertegenwoordigen wordt de 

familiegeschiedenis geactualiseerd en voor de cliënt zichtbaar 

en ervaarbaar. Wat in een voorgaande generatie in het 

familiesysteem heeft gespeeld, wordt binnengehaald in de 

opstelling alsof het actueel is. Dit versterkt de beleving, de 

cliënt zit er letterlijk midden in. 

 

Het bekijken van familieopstellingen door de bril van zingeving 

heeft zichtbaar gemaakt dat een opstelling veranderingen 

teweeg kan brengen op het niveau van: a. Het wereldbeeld: in 

casu een andere visie op bindingen en de zijnsorde. b. Het 

levensperspectief: niet zozeer andere levensdoelen worden 

belangrijk maar de gekozen levensdoelen worden meer vanuit 

autonomie nagestreefd door het ontwarren van verstrikkingen. 

c. De ethiek: mijns inziens de dimensie die het meest de kern 

van familieopstellingen raakt. Opstellingen dragen een morele 

opvatting over ten aanzien van autonomie, eigen behoeften, 

zorg voor de ander en eigen verantwoordelijkheid. d. Het 

mensbeeld: in het verlengde van de ethiek maken 

familieopstellingen duidelijk dat het goed is voor de groei en 

ontwikkeling van de mens om loyaliteit losser te maken zonder 

de relatie met het familiesysteem op te geven. e. De 

soteriologie: overwinning van het lijden is het systeem in 

evenwicht herstellen door een eigen plek in te nemen in zowel 

nabijheid als autonomie. 

   In termen van Buber dragen familieopstellingen bij aan het 

herstel van de zijnsorde doordat de cliënt op relationeel niveau 

daadwerkelijk in relatie kan treden met een ander als 

verstrikkingen worden opgelost.  

   Taylors concept van morele horizon maakt inzichtelijk dat 

familieopstellingen deels bijdragen aan verandering van die 

horizon en deels aan een andere positionering ten opzichte van 

die horizon. 

   In de opstelling vindt onder begeleiding van de therapeut een 

oriëntatie plaats op een aantal fundamentele waarden die aan 

het bestaan van de cliënt ten grondslag liggen. Deze worden in 

een opstelling zichtbaar, ervaarbaar en tevens wordt de cliënt 

tot wending aangezet. Eerst wordt een wending naar het 

achterliggende, het familiesysteem, gemaakt, om vervolgens de 

wending naar het eigen leven te maken. De existentiële 

gesitueerdheid van de mens is de voedingsbodem voor de wijze 

waarop hij vormgeeft aan zijn bestaan. 

   Autonomie veronderstelt verbondenheid. De vormen waarin 

wij onze scheppingsdrang tot uitdrukking kunnen brengen zijn 

geïnspireerd door de degenen die ons zijn voorgegaan en 

werken door op degenen die na ons komen. 
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Methodologische verantwoording 

 

1. Deze scriptie bevat een literatuuronderzoek. In de 

literatuur ben ik op zoek gegaan naar de 

zingevingsdimensie van familieopstellingen. In dit 

onderzoek is sprake van een casus. Deze heeft 

gefunctioneerd als illustratie van de bevindingen over 

zingeving.  

   Bij literatuuronderzoek zijn twee vragen van belang. 

Is de keuze voor de gebruikte literatuur representatief 

en te verantwoorden? Heb ik de literatuur goed 

geïnterpreteerd? 

2. Ik heb mij beperkt tot dat gedeelte van de literatuur van 

familieopstellingen dat gekenmerkt wordt als het 

klassieke opstellingswerk (zie hoofdstuk 1). Deze keuze 

impliceert dat ik nieuwe ontwikkelingen in het 

opstellingswerk buiten beschouwing heb gelaten. Ik heb 

de indruk, de actuele literatuur lezende, dat ten aanzien 

van mijn thema, zingeving, de basis is gelegd in het 

klassieke werk en er daarna niet veel nieuws ten 

aanzien van zingeving is toegevoegd. Het zou kunnen 

dat een andere benadering van zingeving dan hier 

gebruikt de recentere literatuur, die meer op 

ontwikkeling van de methode en niet op uitbreiding van 

de achterliggende theorie gericht is, wel relevant zou 

maken. Bijvoorbeeld theorieën over zingeving die een 

meer psychodynamisch karakter hebben, dat wil zeggen 

uitgaan van dieptepsychologische vooronderstellingen, 

halen andere aspecten van zingeving en 

zingevingprocessen naar voren. Een ander voorbeeld, 

Bubers relationele benadering wijst als verschilpunt met 

de Jungiaanse benadering aan dat de aard een oorzaak 

van existentiële gegevenheden zoals schuld te veel 

binnen het individu gezocht wordt. 

3. Ik heb de literatuur over familieopstellingen zo 

nauwgezet als mogelijk geïnterpreteerd met behulp van 

het cognitieve zelfregulatiemodel van Mooren (zie 

hoofdstuk 6). Er is geen hard criterium voor de 

beoordeling van de juistheid van mijn interpretaties. In 

theorie van familieopstellingen zelf is geen houvast te 

vinden voor de beoordeling. Er zijn twee redenen 

waarom dit houvast ontbreekt. De benadering van 

Hellinger stelt het thema interpretatie overwegend in 

kritische zin aan de orde. Familieopstellingen werkt niet 

met interpretaties: de betekenis toont zich in de 

opstelling. In het verlengde hiervan ligt dat zij geen 

handvaten biedt om het opstellingswerk in termen van 

zingeving te duiden. Dit is des te opvallender omdat de 

methode expliciet waardegeladen (hetgeen zij zelf 

ontkennen!) is en een beeld geeft van menselijke 

verhoudingen en de ontwikkeling van het individu. Los 

van de vraag naar het houvast van de interpretatie, kun 
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je over het opstellingswerk zeggen dat er sprake is van 

mystificatie van wat er gebeurt en dat overdracht van de 

methode problematisch is. Voor de juistheid van 

interpreteren in dit onderzoek betekent voorgaande dat 

ander onderzoek nodig is. Andere onderzoeken kunnen 

zichtbaar maken in hoeverre sprake is van convergentie 

of divergentie van bevinden (De Groot, 1972, p. 339).  

4. De methodologische opmerkingen leiden ook tot 

inhoudelijke discussie. Ik hoop dat deze discussie ten 

behoeve van de methode ook op gang komt. Een 

voorbeeld van een te bediscussiëren thema is hoe 

loyaliteit en deloyaliteit samenhangen met schuld. 

Deloyaal zijn betekent dat iemand schuld op zich laadt, 

maar dit wordt in het kader van het oplossen van 

verstrikkingen binnen familieopstellingen positief 

gewaardeerd. De vraag is of trouw binnen 

familieopstellingen ook een positieve waarde kan zijn. Is 

het mogelijk om trouw te zijn zonder verstrikking? Ik 

heb de indruk dat het denken over schuld niet altijd 

even helder is. Schuld wordt gezien als een relationeel 

begrip (verschuldigd zijn in actuele relaties) en als 

transgenerationeel begrip (schuld als het dragen van een 

last van voorgaande generaties). Hoe deze beide 

concepten van schuld zich verhouden tot schuld als 

verstoring van de zijnsorde (Buber) en tot het 

onderscheid tussen ervaren en onbewuste schuld is 

eveneens onduidelijk. Hier wreekt zich het ontbreken 

van expliciete theorievorming over de psychologische 

processen die zich bij het individu in de interactie met 

het familiesysteem afspelen. 
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Samenvatting 
 

De mens als vormgever van zichzelf. De mens als doorlopend 

contextueel bepaald wezen. Dit onderzoek richt zich op de 

spanningsvolle relatie tussen autonomie en verbondenheid. Ik 

laat zien dat zij niet elkaars tegengestelden zijn, maar elkaar 

veronderstellen. 

   In deze scriptie heb ik mij verdiept in de wijze waarop een 

familieopstelling een bijdrage kan leveren aan het zoeken naar 

en vinden van antwoorden op levensvragen als: Wie ben ik? Wie 

zou ik kunnen en willen zijn? Wat is nastrevenswaardig in het 

leven? Familieopstellingen is een methode waarbij het 

probleem van de cliënt ruimtelijk wordt weergeven met behulp 

van representanten. Deze vertegenwoordigen de familieleden 

die van belang zijn. Een opstelling beziet het probleem vanuit 

het perspectief van de (transgenerationele) familiegeschiedenis 

van de cliënt. 

   Ik geef een interpretatie van het opstellingsproces in termen 

van existentiële zingeving. De existentiële dimensie heeft 

betrekking op gegevenheden die onlosmakelijk met het bestaan 

zijn verbonden. Denk aan eenzaamheid, verlies, verbondenheid 

en verlangen. De mens moet zich een houding bepalen ten 

opzichte van deze thema’s.   

   Familieopstellingen biedt ook een verdieping van het denken 

over zingeving. Een opstelling toont de kracht die uitgaat van 

de onuitgesproken waarden en loyaliteiten die een mens in 

verbinding met zijn familie van herkomst verinnerlijkt heeft. 

   Het uitgangspunt van dit onderzoek is dat ik een 

familieopstelling beschouw als een existentieel 

zingevingsproces. Van daaruit onderzoek ik twee vragen die 

betrekking hebben op de relatie tussen familieopstellingen en 

zingeving: 

1. Welk zingevingskader biedt de methode van 

familieopstellingen?  

2. Hoe ontwikkelt zich een zingevingsproces in de opstelling? 

In deze scriptie richt ik mij op het klassieke opstellingswerk in 

een groep zoals Bert Hellinger, de grondlegger van de 

familieopstellingen, dit heeft ontwikkeld.  

 

Zingevingskader van familieopstellingen 

De methode van familieopstellingen is waardegeladen. Ik 

betoog in de scriptie dat een visie op wat waar en waardevol is 

in het bestaan inherent is aan het opstellingswerk. In een 

opstelling vindt een proces van oriëntatie op deze fundamentele 

uitgangsposities en waarden plaats. Ik ben op zoek gegaan naar 

het zingevingskader van waaruit de therapeut het 

opstellingsproces begeleidt. Hier volgen de vijf belangrijkste 

elementen van dit zingevingskader. 

   Wereldbeeld. De wereld in termen van familieopstellingen 

bestaat uit een verzameling individuen die leven in 

familieverbanden. Deze familieband wordt geregeerd door de 
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behoefte aan binding, evenwicht en orde. De benadering 

hiervan is systemisch van aard. Verstoringen van de orde, 

evenwicht en binding zijn het gevolg van verstrikkingen.   

   Het familiesysteem heeft een geheugen dat de onderlinge 

uitwisselingen en gebeurtenissen op een specifieke wijze 

registreert. Hellinger noemt de wetmatigheden waarmee het 

geheugen van het familiesysteem opereert het geweten. Hij 

onderscheidt een collectief, een persoonlijk en een transcendent 

geweten. Het persoonlijke geweten is het besef bij het individu 

van normen en waarden zoals die in concrete interacties een rol 

spelen. Het collectieve geweten ziet toe op het voortbestaan van 

het familiesysteem als geheel. Dit geweten is niet direct 

zichtbaar en voelbaar. Het bevat iemands onuitgesproken 

waarden en verhoudingen. In een familieopstelling toont zich 

het systemisch geheugen en daarmee het collectieve geweten. 

   Inherent aan de werking van het geweten is het ontstaan van 

tegenstrijdigheden die een individu een innerlijk conflict 

opleveren. De paradoxen waar het geweten ons mee opzadelt 

zijn tevens mogelijkheden tot groei en ontwikkeling. Het 

verlangen naar het ontstijgen van de paradox wordt door het 

transcendente geweten geïnspireerd. Het gaat hier om een 

oplossing op het niveau van zingeving. 

   Levensperspectief. Volgens de methode van 

familieopstellingen is het nastrevenswaardig voor een mens om 

zijn eigen leven te leiden en zijn eigen lot te dragen. Dit 

betekent het oplossen van verstrikking.  

   In de woorden van Buber betekent dit het herstellen van 

beschadigingen in de zijnsorde. Deze beschadigingen zijn in de 

relatie ontstaan en dienen ook weer in de relatie hersteld te 

worden. Bij het herstellen van deze relationele beschadigingen 

maakt de therapeut tijdens het opstellingsproces gebruik van 

de relationele ethiek van Boszormenyi-Nagy. 

   Ethiek. Nagy’s praktische uitwerking van de dynamiek van 

relaties, is terug te zien in de interacties die onder begeleiding 

van de therapeut tussen de representanten in de opstelling 

plaatsvinden. In de theorie van familieopstellingen wordt het 

als moreel rechtvaardig gezien om te handelen vanuit de 

wetenschap dat de consequenties van invloed zijn op degenen 

waar de cliënt mee in relatie staat. Uit loyaliteit proberen 

mensen de consequenties van belangrijke anderen, veelal de 

ouders, te dragen vanuit de overtuiging dat dit de juiste 

handelingswijze is teneinde ‘erbij te horen’. In een 

familieopstelling helpt de therapeut de cliënt deze opvatting te 

herzien, door te werken aan een herdefinitie van wat de cliënt 

als rechtvaardig handelen ervaart.  

   Mensbeeld. Dit proces van herdefiniëring dat in de opstelling 

plaatsvindt, helpt de cliënt diens handelingen positiever te 

waarderen. Dit leidt tot meer eigenwaarde. De methode van 

familieopstellingen werkt vanuit de opvatting dat het 

nastrevenswaardig is wanneer een mens zijn 

loyaliteitsverbindingen herziet en zijn eigen behoeften vervult. 

Hierdoor kan hij zich meer aan zijn eigen leven wijden.  
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   Soteriologie. De oorsprong van lijden ligt volgens de methode 

van familieopstellingen in traumatische gebeurtenissen in het 

familiesysteem die onverwerkt zijn. De onverwerkte impact is 

in de relatie doorgegeven aan volgende generaties. Omgang met 

lijden vangt aan door het relationele evenwicht in het systeem 

te herstellen. Dit betekent de poging beëindigen om de 

onverwerkte impact van iemand anders in het systeem te 

verwerken. Daarmee kan de focus verlegt worden naar het 

onder ogen zien en doorleven van de eigen behoeften die door 

beschadiging in de relatie niet vervuld zijn. 

   Bovenstaande elementen vormen het zingevingskader van 

waaruit familieopstellingen werkt. Tegen de achtergrond van 

dit kader kan zich een existentieel zingevingsproces in de 

opstelling voltrekken. De opstellingsruimte speelt hierin een 

belangrijke rol. 

 

De ontwikkeling van een zingevingsproces in de opstelling 

In de scriptie zet ik uiteen dat de opstellingsruimte beschouwd 

kan worden als een zingevingsruimte. Naar analogie van 

Taylor beschouw ik de opstellingsruimte als een morele ruimte 

waarin de opvattingen van de cliënt over wat waar en 

waardevol is, zichtbaar en voor de beleving toegankelijk worden 

gemaakt. In het eerste opstellingsbeeld tonen de posities van de 

representanten de uitgangspunten van de cliënt ten opzichte 

van deze waarden. Het herpositioneren van de representanten 

door de therapeut vat ik op als een proces van oriëntatie in de 

morele ruimte. De ruimtelijke oriëntatie is begrensd door 

gegevenheden die de bakens van het bestaan vormen. Zij zijn 

onveranderlijk. Wel maakt het perspectief van waaruit deze 

gegevenheden bezien worden verschil voor de ervaring van zin. 

   Een familieopstelling tracht bewustzijn te creëren van de 

landkaart die we gebruiken om ons leven vorm te geven. Tevens 

maakt de therapeut met de representanten inzichtelijk op 

welke plek de cliënt zich op zijn eigen landkaart bevindt en wat 

daar de consequenties van zijn voor diens beleving van zin. 

Vervolgens zoekt de therapeut met de cliënt naar 

mogelijkheden om een nieuwe wijk te bouwen, een andere 

positie in te nemen en het perspectief te verruimen.  

   Kortom, de opstelling is een existentieel zingevingsproces in 

zichzelf. Het thema waar de cliënt mee worstelt, raakt bepaalde 

waarden die onderdeel van zijn zingevingskader uitmaken. In 

de opstelling vindt reflectie plaats op de betreffende waarden 

door ze expliciet te maken. Dit expliciet maken gebeurt door de 

zinnen die de therapeut de representanten verzoekt uit te 

spreken. Vervolgens kunnen deze innerlijke waarden herzien 

worden en geïntegreerd in het zingevingskader van de cliënt.  

   Belangrijk in het zingevingsproces is de fysieke component in 

de opstelling. Het proces van oriëntatie en herwaardering is 

lijfelijk voelbaar. Wat er in de familiegeschiedenis speelt wordt 

in de opstelling geactualiseerd en in het hier en nu zichtbaar en 

ervaarbaar. De toegang tot de impact van heftige en 

onverwerkte gebeurtenissen is via de gewaarwording van de 
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representanten. Een onverwerkte impact heb ik omschreven als 

de mate waarin de nieuwe waarden waarmee iemand 

geconfronteerd is afwijken van de waarden uit diens 

vertrouwde zingevingskader. Hoe meer de waarden afwijken, 

des te moeilijker het integratieproces. Verwerking van een 

gebeurtenis die veel impact heeft gehad gebeurt deels 

plaatsvervangend in de opstelling.  

    

Autonomie en nabijheid 

Met de filosofie van Buber heb ik in mijn onderzoek willen 

verduidelijken dat in de opstelling plaatsvervangend de 

zijnsorde hersteld wordt. Vanuit dit perspectief heb ik betoogd 

de opstellingsruimte als relationele ruimte te beschouwen. De 

opstelling toont de verhouding van de cliënt tot de zijnsorde 

bezien vanuit diens thema. Een beschadiging van de zijnsorde 

komt een mens in iedere ontmoeting met een ander mens tegen. 

Het staat tussen hen in. De opstellingsruimte biedt een plek om 

dit ‘tussenin’ zichtbaar te maken.  

   In de opstelling wordt duidelijk wat de cliënt in de weg staat 

om de ander als ander te ontmoeten, in plaats van de ander te 

verwarren met eigen onvervulde behoeften.  

   Om verstrikking te ontwarren worden de loyaliteiten met het 

familiesysteem eerst losser gemaakt. Afstand is nodig om 

inzichtelijk te maken welke verstrikkingen er zijn en om de 

innerlijke waarden die deze verstrikkingen in stand houden, te 

herdefiniëren. De verstrikking laat de cliënt achteruit kijken 

naar hetgeen onverwerkt is uit het systeem. Een opstelling 

helpt de cliënt vervolgens vooruit te kijken naar zijn eigen 

toekomst. Hij kan in verbondenheid met zijn afkomst vooruit 

kijken naar zijn eigen leven. Dit levert een gevoel van nabijheid 

op. Deze perspectiefwisseling maakt het voor de cliënt mogelijk 

om in zijn relaties de ander meer en meer als ander waar te 

nemen. 

   In navolging van de humanistische traditie kan gezegd 

worden dat de waardigheid van de mens erin gelegen is dat hij 

medeschepper is van zichzelf en daarmee zijn gegevenheid, die 

slechts in grote lijnen is ontworpen, zelf aanvult en 

herformuleert. Inherent aan het menselijke bestaan is de 

kracht om het eigen leven te modelleren in een vorm die wij zelf 

verkiezen. Het streven naar autonomie gaat over het zelf kiezen 

hoe we ons verhouden tot de waarden die de grondslag van ons 

bestaan vormen. Vrijheid veronderstelt een bepaalde mate van 

existentiële gesitueerdheid. Het familiesysteem voorziet de 

mens niet alleen in de veiligheid van een betekenisverlenend 

kader, maar verschaft hem ook de vormen en beelden om de 

grenzen ervan te verkennen en te verruimen. Een 

familieopstelling is een methode om zicht te krijgen op onze 

gesitueerdheid, om van daaruit nieuwe posities te ontdekken en 

een ander perspectief te zijn. 
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Bijlage 1: Casus ‘Zorgrol’  
 

Onderstaande casus betreft een familieopstelling met een 

tijdsduur van ongeveer vijfenveertig minuten. Bij de opstelling 

is een aantal mensen betrokken, die ik in de uitwerking verkort 5 

weer zal geven: 

 

Ther:   Therapeut 

Cl:    Cliënt  

Cl-Repr: Cliënt-Representant; representant die de 10 

cliënt vertegenwoordigt 

Ptnr: Partner; representant die de partner van 

de cliënt vertegenwoordigt 

Mdr: Moeder; representant die de moeder van 

de cliënt vertegenwoordigt 15 

Vdr: Vader; representant die de vader van de 

cliënt vertegenwoordigt 

Grmdr: Grootmoeder; representant die de 

grootmoeder van moederszijde van de 

cliënt vertegenwoordigt. 20 

 

Wanneer bijvoorbeeld de therapeut iets tegen de representant 

van de moeder zegt, geef ik dit als volgt weer: 

 

Ther > Mdr: 25 

 

De casusuitwerking bevat een aantal figuren die de posities van 

de representanten in de opstellingsruimte weergeven. Een 

rondje verwijst naar een vrouwelijke representant, een 

vierkantje naar een mannelijke. Het pijltje geeft de kijkrichting 30 

aan. De ovaal net buiten de cirkel geeft de cliënt aan die op een 

stoel zit en kijkt naar de opstelling. 

Het voorgesprek 

 

Ther: Zo, welkom, je komt hier voor een 35 

opstelling. Wat is je thema? 

Cl: Mijn thema is…ehh... Waar ik last van 

heb… Op dit moment is dat ik eigenlijk 

verstrikt raak in zorgen voor mijn partner. 

En eigenlijk wil ik het niet, maar ik doe 40 

het omdat ik niet anders kan…Lijkt het... 

Ther:   Dus eigenlijk in een zorgrol te zitten. 

Cl:    Ja. 

Ther:   In plaats van partnerschap, in partnerrol. 

Cl:   Ja, ja. 45 

Ther:    Ken je dat zorgende? 

Cl:   Ja, dat ken ik ja, dat is van vroeger al. 

Ther:    Het was al je positie als kind van vroeger. 

Cl:    Ja, die was al zorgend. 
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Ther: Wat is er in de familie allemaal gebeurd? 50 

Jij bent de hoeveelste van hoeveel 

kinderen? 

Cl:   Ik ben het tweede kind, de oudste dochter. 

Ther: Dus er was een oudere broer en toen kwam 

jij… 55 

Cl: Ja, en dan kwamen er nog twee jongens en 

nog twee meisjes. 

Ther: Oké. Is daar iemand vroeg gestorven? Was 

er een miskraam? 

Cl:   Nee, niet in ons gezin. 60 

Ther: Is er bij de vader of de moeder iets zwaars 

gebeurd? 

Cl: Mijn moeder heeft een psychiatrisch 

verleden. Die heeft bij de geboorte van de 

broer die na mij kwam waarschijnlijk een 65 

postnatale depressie gehad en daarna is ze 

eigenlijk alleen maar verschillende keren 

inrichting in en inrichting uit gegaan. 

Ther: Aha, en dan moest jij een beetje 

meezorgen. 70 

Cl:   Ja, kon niet anders… 

Ther: Precies, in de familie van de moeder, zijn 

daar speciale dingen gebeurd? Zijn er 

kinderen vroeg gestorven? 

Cl: Haar moeder is… toen zij twee was is haar 75 

moeder overleden aan TBC. 

Ther: Ah, jouw moeder had haar moeder op twee 

jarige leeftijd verloren, dat is natuurlijk 

zwaar. 

Cl:   Ja. 80 

Ther:   En bij de vader, zijn daar dingen gebeurd? 

Cl: Nee, maar wat ik van mijn moeder heb 

begrepen is zij veel geslagen door haar 

vader, want haar vader is ook weer 

getrouwd en daar zijn nog acht kinderen 85 

uit dat huwelijk voortgekomen en er was 

veel mishandeling thuis. Maar dat was een 

intern proces. Haar vader was 

gemeenteraadslid dus dat was niet naar 

buiten, het was echt alleen binnen. 90 

Ther: Aha, interne mishandeling zonder dat 

iemand daar iets over mocht weten… 

schone schijn. 

Cl:   Ja, ja. 

Ther:   Oké… En de familie van jouw vader? 95 

Cl: [ kijkt een tijdje naar de grond ] Uhm, mijn 

vader heeft in mijn….toen ik opgroeide 

last van de oorlog gehad. Dus hij heeft in 

de oorlog dingen meegemaakt die 

traumatisch voor hem waren. 100 



 
76 

Ther:   Ja, en wat was dat? 

Cl: Uhm, hij is uitgezonden naar Duitsland en 

in werkkampen gezeten en naar wat ik 

heb begrepen heeft hij heel veel lijken 

moeten ruimen, want hij was in Berlijn. 105 

Als jongen van zeventien jaar. 

Ther: Ja, goed, oké, ja, twee getraumatiseerde 

ouders. 

Cl: [ lacht ] ja,daar zit je dan [groep lacht ook]. 

Ther:   Ja, wij lachen daarmee ja, en jij zit ermee. 110 

Cl:   Ja. 

Ther: Zijn er nog andere belangrijke dingen die 

ik zou moeten weten bij de vader? Heeft hij 

nog een broer of een zus vroeg verloren? 

Bij de moeder, hebben zij broers of zussen 115 

verloren? 

Cl: Nee, nee, wel ziektes, een tante met MS 

die al heel vroeg gehandicapt was maar 

niet jong gestorven. 

Ther: Uhm, die tante is van de kant van de 120 

vader of de moeder? 

Cl: Ja, van de moeder en mijn jongste zusje 

heeft ook MS. 

Ther:   En op welke leeftijd begon dat? 

Cl: Bij mijn zusje? Op eenentwintig, toen was 125 

ik niet meer thuis, ik was toen dertig. 

Ther:   Zij leeft nog? 

Cl:   Ja. 

Ther: Goed, ik denk dat we een keer kijken naar 

jouw situatie…ja? Wij hebben natuurlijk 130 

een representant voor jouw partner nodig 

als referentiepunt hoe sterk is die zorg 

zo… 

Cl:   [ lacht ] Ja sterk! 

Ther: Ja, natuurlijk, want jij hebt daar een 135 

probleem mee. 

Cl:   Ja, ja. 

Ther: En we hebben natuurlijk jouw vader en 

moeder nog en iemand voor jou nodig. 

Cl:   Ja. 140 

Ther: Dus als je die vier personen hier uit de 

groep wilt kiezen. Ze hoeven niet op jouw 

familieleden te lijken, je mag iedere vrouw 

kiezen voor jezelf en je moeder en iedere 

man voor jouw vader. Dus niet kijken of 145 

diegene erop lijkt dat heeft daar niets mee 

te maken en je vraagt natuurlijk altijd: wil 

jij voor mij moeder staan? Enzovoort. 

Cl:   Ja. En, uhh, maakt niet uit waar ik begin? 

Ther:   Nee, jij mag kiezen. 150 

Cl:   Oké. 
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[ De cliënt kiest een representant voor haar vader, haar 

moeder, haar partner (vrouw) en voor zichzelf. De 

representanten komen naar voren en staan op een rijtje totdat 

ze worden opgesteld. ] 155 

De opstelling 

 

Ther:  Ok, nu ga jij hun een plek geven. Doe dat 

zonder woorden, echt vanuit het voelen. 

Hoe horen ze ten opzichte van elkaar te 160 

staan volgens jouw eigen innerlijke gevoel?  

Volgorde bepaal jij en geef hen hier als een 

ritueel in de ruimte een plek, je kunt ze 

aanraken… Pak hen bij de schouders en 

leid hen zo naar hun plek. 165 

[ De cliënt staat op en geeft de representanten een plek in de 

ruimte. De cliënt begint met de Moeder, vervolgens de Vader, 

dan de Cliënt-Representant en tenslotte krijgt de Partner een 

plek. Dan gaat de cliënt weer zitten naast de therapeut en 

samen kijken ze een moment in stilte naar het beeld van de 170 

opstelling. ] 

 

 

Figuur 1. 

 175 

[ De therapeut loopt door de opstelling. Hij benoemt nogmaals 

wie iedere representant vertegenwoordigt en begint dan met 

aan de Vader te vragen hoe hij zich voelt. ] 

Ther:   Hoe is het met de Vader? 

Vdr: Ik ben erg gefixeerd op de grond daar, 180 

eigenlijk zie ik niet zoveel. Toen de partner 

van mijn dochter binnenkwam voelde het 

koud aan mijn linkerschouder. 

Ther:   Mm, oké, en hoe is het met de Moeder? 

Mdr: Uhm, eerst wist ik niet waar ik moest 185 

kijken en dat werd uiteindelijk naar 

buiten. Ik voel een druk op mijn schouders 
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en borst toen hij [ wijst naar de Partner ] 

binnen kwam werd het rustiger. 

Ther: Toen hij binnenkwam, jouw man werd 190 

je…. 

Mdr:   Nee, de Partner. 

Ther: Oké, toen de Partner zij binnenkwam toen 

werd je rustiger [ loopt naar de Cliënt-

Representant ]. Hoe is het met de dochter? 195 

Cl-Repr: Ik was gefixeerd op haar [ wijst naar de 

Moeder ], toen zij [ wijst naar Partner ] 

binnenkwam had ik ook wel oog voor haar 

maar ik heb ook altijd mijn Moeder in 

beeld. 200 

Ther: Je hebt altijd ook je Moeder in beeld, 

aha… 

Cl-Repr: Ja. 

Ther:  [ loopt naar de Partner ] Hoe is het met de 

Partner? 205 

Ptnr: Een beetje benauwd voel ik me alsof ik 

hier [ wijst naar de plek tussen de Vader 

en de Moeder in ] tussendoor zou moeten, 

ik voel geen contact met mijn partner. 

Ther: Mm, alsof jij hier [ wijst tussen ouders ] 210 

een job hebt. 

Ptnr:   Ja. 

[ De therapeut kijkt naar de cliënt en beiden beginnen te 

lachen. ] 

Ther > Ptnr:  Kom, ik vraag jou om hier [ neemt de 215 

Partner mee naar andere kant van de 

ruimte ] te komen staan, want die taak die 

moet zij zelf doen, dat kan jij voor haar 

niet doen. 

 220 

Figuur 2. 

 

Ther > Ptnr:  Is het beter hier? 

Ptnr:   Ja, beter zo. 

Ther > Ptnr: Zeg maar tegen haar [ wijst naar de 225 

Cliënt-Representant ], dit hier is jouw 

familie. 
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Ptnr > Cl-Repr: Het is jouw familie. 

Ther > Ptnr:   Ik ben onmachtig. 

Ptnr > Cl-Repr:  Ik ben onmachtig. 230 

Ther > Ptnr:  Hier kan je niks aan doen hè! 

Ptnr > Cl-Repr: Nee, ik kan hier niks aan doen. 

Ther > Ptnr:  Ik ben maar een partner. 

Ptnr > Cl-Repr: Ik ben maar een partner. 

Ther > Ptnr:  Hoe voelt dat? 235 

Ptnr:   [ knikt ] Ja. 

[ De therapeut loopt naar de Cliënt-Representant. ] 

Ther > Cl-Repr: Hoe is dit voor jou? 

Cl-Repr: Nooouuu, ik voel iets van … Naar mijn 

partner, van was dat maar zo … voel een 240 

lichte irritatie, niet zwaar, licht. 

Ther > Cl-Repr:  Mm, ja, ik had een beetje meer verwacht. 

Zeg maar… 

Cl-Repr: [ knikt heftig ] Ja, ik had wel wat meer 

verwacht ja. 245 

Ther > Cl-Repr: Zeg maar, ik verwissel hier iets. 

[ De Cliënt-Representant zucht, knikt en kan niets zeggen. ] 

Ther > Cl-Repr: Ja, dat is moeilijk hè. 

Cl-Repr:  [ glimlacht ] Ja, dat is moeilijk, ja. 

Ther: [ neemt even tijd om rond te kijken, in te 250 

leven en zegt dan tegen Cliënt-

Representant ] Is je aandacht eerder op je 

Moeder gericht of is het helemaal daar?  

[ wijst daar waar Moeder naar kijkt in de 

verte ] 255 

Cl-Repr: Ja, meer daar [ wijst richting de Moeder en 

de Vader ] en ik heb hun alle twee in 

beeld. 

[ De therapeut loopt naar de Moeder. ] 

Ther: Hoe is het voor de Moeder is, er iets 260 

veranderd? 

Mdr: Ja, ik ben nu gericht op buiten en ben in 

mijn eigen wereldje ik voel me jong, iets 

jongs, het is net alsof ik een kind ben. 

[ De therapeut loopt naar de Vader. ] 265 

Ther:   Bij de Vader iets veranderd? 

Vdr: Ja, het raakte me dat de Partner zei dat 

wij als gezin ons eigen probleem hebben, 

dat raakte me, dat hoort bij ons en dat 

deed mij goed om te horen ik kan zo iets 270 

minder gefixeerd kijken dan enkel naar de 

grond. 

Ther > Cl: Het eerste waar we nu gaan kijken is, we 

halen de Grootmoeder binnen die vroeg is 

gestorven, dus de moeder van jouw 275 

Moeder. Wil je daar iemand voor kiezen? 

[ De cliënt kiest iemand uit de groep en de therapeut legt alvast 

een matje op de grond waar de moeder van de Moeder op kan 
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gaan liggen. De Grootmoeder ligt op haar rug, gericht op haar 

dochter. ]  280 

 

 

Figuur 3. 

 

Ther: [ tegen de Moeder nu de Grootmoeder op 285 

de grond voor haar ligt ] Wat gebeurt er 

met jou? 

Mdr: [ staat erg krampachtig ] Strak gespannen 

en ik wil eigenlijk daar ver weg blijven 

kijken [ wijst ver voor zich uit waar haar 290 

blik vanaf het begin van de opstelling op 

gericht is ] ik blijf liever in dit wereldje 

dan dat ik hier [ kijkt niet, maar wijst wat 

voorzichtig richting de Grootmoeder ] 

..uuh. 295 

Ther > Mdr: Zeg maar, ik blijf liever in mijn eigen 

kleine wereldje dan naar jou te kijken 

mama. 

Mdr: [ tegen de Grootmoeder, zonder haar aan 

te kijken ] Ik blijf liever in mijn eigen 300 

kleine wereldje dan naar jou te kijken 

mama. 

Ther > Mdr:   Ik was te klein, het was te erg. 

Mdr > Grmdr: Ik was te klein, het was te erg. 

Ther > Mdr:  En kun je toch kijken? 305 

Mdr:   Af en toe… 

[ De therapeut loopt naar de Cliënt-Representant. ] 

Ther > Cl-Repr:  En hoe is het bij jou? 

Cl-Repr: Ja, uhh, ik ben nu eigenlijk daar [ wijst 

naar Grootmoeder ] een beetje bozig en ik 310 

voel mij groter en ouder worden dan mijn 

Moeder. 

Ther > Cl-Repr: Ja, zeg maar als jij niet kan kijken mama, 

dan doe ik het voor jou. 

Cl-Repr > Mdr: Als jij niet kan kijken mama, dan doe ik 315 

het voor jou. 

Ther > Cl-Repr: En dan ben ik kwaad in jouw plaats. 

Cl-Repr > Mdr: Dan ben ik kwaad in jouw plaats. 

Ther > Cl-Repr: Hoe is dat? 
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Cl-Repr:  [ knikt ] Ja, dat klopt. 320 

Ther > Cl-Repr: Mmm, ik wil dat je eens een keer heel kort 

naar je Partner kijkt [ Cliënt-Representant 

kijkt naar Partner ]. Wat gebeurt daar … 

die stond voordien hier [ wijst plek aan 

waar nu overleden Grootmoeder ligt ]. 325 

Cl-Repr:  Mm, ja, verwarrend. 

Ther > Cl-Repr: Als je nu nog eens heen en weer kijkt, is 

daar minder verwarring? Zeg maar, jij 

bent maar mijn Partner. 

[ De therapeut vraagt aan de cliënt of zij de verwarring kent. 330 

Zij knikt bevestigend. ] 

Cl-Repr: [ spreekt zacht, hoofdschuddend en 

vertwijfeld tegen de Partner ] Je bent 

maar mijn partner…nee… 

Ther > Cl-Repr: Ik verwar hier soms iets. 335 

Cl-Repr > Ptnr: Ik verwar hier soms iets . 

Ther > Cl-Repr: Zeg, mama ik kan het niet voor jou doen in 

jouw plaats. 

[ De Cliënt-Representant glimlacht maar kan het niet zeggen. ] 

Ther > Cl-Repr:  Zeg maar, mama soms denk ik dat ik het 340 

in jouw plaats kan doen. 

Cl-Repr > Mdr: Mama soms denk ik dat ik het in jouw 

plaats kan doen. 

[ De Cliënt-Representant kijkt nog steeds naar beneden. De 

Moeder knikt bij het horen van wat de Cliënt-Representant 345 

zegt. ] 

Ther > Cl-Repr:  En dan ga ik te ver. 

Cl-Repr > Mdr: [ knikt en glimlacht tegelijkertijd ] en dan 

ga ik te ver … Kost mij allemaal erg veel 

moeite… 350 

Ther: Ja, zo zie je hoe sterkt de verwarring is … 

ja, mm [de Cliënt-Representant knikt ] dat 

is, dat is… het gevolg van een trauma dan 

gaat een kind automatisch dat meenemen. 

Het is goed om daarbij te ademen om dat 355 

echt ook te voelen, ja, mm... 

Ther > Mdr:   Kijk maar naar je dochter…Hoe is dat? 

Mdr: Ja, daar komt iets op van daar heb je geen 

recht op. 

Ther > Mdr:   Ja, zeg maar mijn lieve dochter. 360 

Mdr > Cl-Repr: Mijn lieve dochter. 

Ther > Mdr:   Ik zie wat je allemaal voor mij wilt doen. 

Mdr > Cl-Repr: Ik zie wat je allemaal voor mij wilt doen. 

Ther > Mdr:  En dat is heel bijzonder. 

Mdr > Cl-Repr: En dat is heel bijzonder. 365 

Ther > Mdr:  En toch hoort dit hier [ wijst naar 

Grootmoeder ] bij mijn lot. 

Mdr > Cl-Repr:  En toch hoort dit hier bij mijn lot. 
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[ Moeder en dochter (de Cliënt-Representant) kijken elkaar een 

tijdje zwijgend aan. ] 370 

Ther > Cl-Repr: Hoe is dat voor jou? 

Cl-Repr: Ik hoor het… Het komt niet binnen, alsof 

ik het beter weet. 

Ther:   Ja, mm, ja, aha, hoe is dat voor de moeder? 

Mdr: Boos, zo van dat is jouw probleem en ik 375 

heb andere problemen. 

Ther > Mdr: Aha, ja, wil jij intussen eens naar je 

moeder kijken, kan dat? 

Mdr: Ja, ik kijk maar er is niet veel verschil [ 

wijst tussen naar buiten kijken en naar de 380 

Grootmoeder kijken ]. 

Ther > Mdr:   Ah, je voelt nog niets daarbij. 

Mdr: Nee, nou ik voel wel iets maar dat is niet 

wat ik zou willen voelen. 

Ther > Mdr:  Zeg maar, mijn lieve mama, je hebt mij 385 

veel te vroeg in de steek gelaten. 

Mdr > Grmdr:  Lieve mama ,je hebt mij veel te vroeg in de 

steek gelaten. 

Ther > Mdr:  Ja, eigenlijk heel diep van binnen ben ik 

heel kwaad. 390 

Mdr > Grmdr: Heel diep van binnen ben ik kwaad. 

Ther > Mdr:  Klopt dat? 

Mdr:   Ja, het is frustratie. 

Ther > Mdr: Ja, ja die frustratie is zo groot dat ik het 

bijna niet kan dragen. 395 

Mdr > Grmdr: De frustratie is zo groot dat ik het bijna 

niet kan dragen. 

Ther > Mdr: Ja? [ de Moeder kijkt wat peinzend naar de 

grond ] Of wat is het? 

Mdr: Ja, het is een soort van [ beweegt met haar 400 

handen alsof ze iets stevig door elkaar 

schud ] … onmacht. 

Ther > Grmdr:  Hoe is dat voor de moeder? 

Grmdr: Ik lig, ik ben dood, ik ben rustig, dit is 

mijn plek hier. 405 

Ther > Grmdr: Kan je naar je dochter kijken? 

Grmdr: Ja… kijken, maar geen contact, geen 

verbinding. 

Ther > Grmdr: Zeg maar het spijt me mijn kind. 

Grmdr > Mdr: Het spijt me mijn kind. 410 

Ther > Grmdr: Ik kon geen verbinding met je hebben. 

Grmdr > Mdr:  Ik kon geen verbinding met je hebben. 

Ther > Grmdr: Het is te zwaar voor mij. 

Grmdr > Mdr: Het is te zwaar voor mij. 

Ther > Grmdr: Ik ben te zwaar belast. 415 

Grmdr:  Dat voel ik niet. 

Ther: Oké [ wendt zich tot Moeder ] Wil je nog 

echt afscheid nemen van je moeder? Kan 

dat? 
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Mdr: Ja, ik wil wel maar eh, nu ben ik echt boos 420 

dus ik weet nou niet hoe ik het echt goed 

moet doen [kijkt een beetje hulpeloos ]. 

Grmdr:  En ik wil alleen mijn ogen dicht doen. 

Ther > Cl: Heb je enige informatie wat in haar [ wijst 

naar Grootmoeder ] familie nog gebeurd 425 

is? 

Cl:   Nee, nee… 

Ther > Cl: Het lijkt namelijk of ze niet echt contact 

heeft kunnen maken met dat kind en dat 

doen ouders enkel als ze ontzettend zwaar 430 

belast zijn, dan gaat al hun energie ergens 

anders naar toe. Je ziet het ook, de energie 

van de Moeder is hier gebonden [ wijst 

naar de Grootmoeder ] maar ze kijkt 

natuurlijk liever weg [ wijst naar buiten ] 435 

omdat ze dat [ wijst naar de Grootmoeder ] 

niet kon verwerken op tweejarige leeftijd 

en dus als jij een beetje aandacht wilt 

hebben, wat moet jij dan doen? [ wijst van 

Cliënt-Representant naar Moeder naar 440 

Grootmoeder ] Ja, dat is een 

overlevingsstuk, ja. 

Mdr:   Het voelt echt van…wat moet ik nou? 

Ther: Ja, ik wil maar iets proberen. Misschien 

gaat het … Kom maar hier een beetje 445 

dichterbij, misschien gaat het [ de 

therapeut begeleidt de Moeder om op haar 

knieën naast de Grootmoeder te gaan 

zitten ] en neem een moment haar hand. 

Kijk of dat kan en hoe dat voelt. 450 

[ De Moeder gaat naast de Grootmoeder op de grond zitten en 

pakt haar hand vast. ] 

Ther > Grmdr: Hoe is dat voor de moeder? 

Grmdr: Ja, ik ben, uhm, groot en zwaar, uhm, net 

alsof ik het moet leren… geen gevoel alsof 455 

iets nieuws is, ik ken het niet, is prettig, 

maar ken het niet. 

Ther > Grmdr: Ja, kijk maar naar je dochter, ik heb ook 

mensen verloren. 

Grmdr > Mdr: Ik heb ook mensen verloren. 460 

Ther > Grmdr: En ik kon ook niet rouwen. 

Grmdr > Mdr: En ik kon ook niet rouwen. 

Ther > Grmdr: En ik kon ze enkel achterna volgen. 

Grmdr > Mdr: Ik kon enkel navolgen … nu krijg ik wat 

trillingen… mijn benen. 465 

Ther > Grmdr: Aha, ja, mijn gemis was zo groot dat ik 

moest volgen. 

Grmdr > Mdr: Mijn gemis was zo groot dat ik moest 

volgen. 

Ther > Grmdr: En ik kon je nagenoeg niet zien. 470 

Grmdr > Mdr: Ik kon je niet zien. 
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Ther > Grmdr: Het spijt mij. 

Grmdr > Mdr: Het spijt mij. 

Ther > Grmdr:  Jij hebt beter verdiend. 

Grmdr > Mdr: Jij hebt beter verdiend. 475 

Ther > Mdr:   Nu, wat gebeurt er met jou? 

Mdr:   Nou dit helpt wel. 

Ther > Mdr: Ja, neem hier die tijd, kijk wat nodig is om 

een beetje afscheid te nemen. 

[ De Moeder zit een tijdje naast haar moeder (de Grootmoeder) 480 

en kijkt haar aan. ] 

Ther > Cl-Repr: Hoe is dit voor jou? 

Cl-Repr:  Ja goed, ik zie mijn Moeder als een kind. 

Ther:   Ja, aha. 

Grmdr: Ik heb het gevoel dat ik geen moeder ben 485 

geweest. 

Ther > Grmdr: Ja, zeg maar, het was beperkt wat ik je 

kon geven. 

Grmdr > Mdr: Ik was beperkt in wat ik je kon geven. 

Ther > Grmdr: Dit is alles. 490 

Grmdr > Mdr: Dat is alles. 

Ther > Mdr:   Hoe is dat? 

Mdr: [ hoofdschuddend, knikkend ] Ja, het heeft 

iets gekmakends dat voel ik … ik weet niet 

hoe ik daarmee moet blijven, zoiets [ 495 

maakt met hand draaiende beweging om 

uit de drukken dat ze niet weet hoe dit 

gevoel te omschrijven ] Het geeft een gekke 

sensatie, zo van hoe moet ik dat nu doen? 

En dan hoor ik mijn dochter boos zijn, en 500 

dan, ja [ maakt een heftige ‘ga weg’ 

beweging naar de dochter (Cliënt-

Representant) toe ] het is heel veel emoties 

[ kijkt wat wanhopig ]. 

Ther > Mdr: Ja, en die kinderen stellen eisen en jij hebt 505 

zelf nooit ondervonden… 

Mdr:   Ja het voelt als een patstelling. 

Ther > Cl:  Herken je dat? [ Cliënt knikt geraakt ] 

Ther > Mdr: Oké, doe maar van daaruit [ zittend naast 

de Grootmoeder ] een diepe buiging naar je 510 

moeder toe, ik laat je nu gaan mama. 

[ De Moeder maakt een buiging voor de Grootmoeder en ademt 

diep uit en zegt ‘nu laat ik je gaan mama’. ] 

Grmdr: [ zucht diep ] Oh, en nu voel ik iets … dit is 

voor het eerst dat ik iets kan voelen. 515 

Ther > Mdr:  Ja, en hoe is dit voor jou? 

Mdr: Die buiging helpt om iets te kunnen zien 

zoals het is. 

[ De therapeut vraagt de Moeder om op te staan en neemt haar 

mee terug naar haar oude positie. ] 520 

Ther > Mdr:  Zo, hoe is het nu? 

Mdr:   Ja, steviger. 

Ther > Mdr:  En als je nu naar je dochter kijkt? 
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Mdr:  [ kijkt naar Cliënt-Representant ] Ja, die 

blik in haar ogen dat verstoort, stoort me. 525 

Ther > Mdr:  Ja. 

Mdr: Ja, maakt mij weer klein ook [ de Moeder 

wijst naar beneden en kijkt naar de 

Grootmoeder ]. 

Ther > Mdr: Ik ben met twee jaar heel zwaar 530 

getraumatiseerd. 

Mdr > Cl-Repr: Ik ben met twee jaar heel zwaar 

getraumatiseerd. 

Ther > Mdr:  Iets in mij is nog altijd twee jaar oud. 

Mdr > Cl-Repr: Iets in mij is nog altijd twee jaar oud. 535 

Ther > Mdr: En weet niet wat het moet doen, dat is om 

zot van te worden. 

Mdr > Cl-Repr: En weet niet wat het moet doen, dat is om 

zot van te worden. 

Ther > Mdr:  En toch ben ik je moeder. 540 

Mdr > Cl-Repr: En toch ben ik je moeder. 

Ther > Mdr:  Je komt uit deze buik. 

Mdr > Cl-Repr: Je komt uit deze [ wrijft over buik ] buik. 

Ther > Mdr: En je hebt veel moeten dragen hier, veel 

moeten helpen. 545 

Mdr > Cl-Repr: Je hebt veel moeten dragen en helpen. 

Ther > Mdr:  Je hebt veel moeten zorgen. 

Mdr > Cl-Repr: Je hebt veel moeten zorgen. 

Ther > Mdr:  Dat spijt mij. 

Mdr > Cl-Repr: En dat spijt mij. 550 

Ther > Cl-Repr: Hoe is dat voor jou? 

Cl-Repr: Er verandert niet zoveel, ik zie haar als 

een kind en dit accepteer ik van een kind. 

Ik hoef daar geen excuus van dat is nu 

eenmaal zo … Dat zijn de dingen die naar 555 

boven komen. 

Ther > Cl-Repr: Ja, ik heb gedaan wat ik moest doen. 

Cl-Repr > Mdr: Ik heb gedaan wat ik moest doen. 

Ther > Cl-Repr: Jij draagt een groot trauma, ik was de 

oudste dochter, dus heb ik meegedragen. 560 

Cl-Repr > Mdr: Jij draagt een groot trauma, ik was de 

oudste dochter, dus heb ik meegedragen. 

Ther > Mdr:  Dank je wel. 

Mdr > Cl-Repr: Ja, dank je wel daarvoor. 

Cl-Repr:  Nu voel ik me boos worden. 565 

[ De therapeut neemt de Cliënt-Representant bij de schouder en 

zet haar achter de Moeder. Hij draait de Moeder om en zet de 

Vader naast haar. ] 
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 570 

Figuur 4. 

 

Ther > Cl: Met de Vader gaan we op dit moment niet 

veel doen dat is nog een keer een ander 

thema want dat wordt te veel. 575 

Ther > Cl-Repr:  Begrijp je wat hier gebeurt? 

Ther > Mdr:  Zeg maar, ik kon ook geen kind zijn. 

Mdr > Cl-Repr:  Ik kon ook geen kind zijn net als jij. 

Ther > Mdr:  Jij draagt het mee. 

Mdr > Cl-Repr: Jij draagt het mee. 580 

Ther > Mdr: Jij had ook geen moeder net als ik. Jij 

kopieert hier iets. 

Mdr > Cl-Repr: Jij had ook geen moeder net als ik. Jij 

kopieert hier iets. 

Ther > Mdr:  Uit liefde. 585 

Mdr > Cl-Repr:  Uit liefde. 

Ther > Cl-Repr: Hoe is dat voor jou? 

Cl-Repr: Ik voel mij nu voor het eerst kind, maar ik 

voel ook. ..een soort molen van emoties en 

ik moet vasthouden aan het oude beeld, 590 

anders krijg ik die zelfde draai [ wijst met 

handen rond haar hoofd cirkelend, als 

doordraaien ] en dat wil ik helemaal niet . 

Ther > Cl-Repr: Hmm, dus je moet vasthouden aan…? 

Cl-Repr:  Aan het oude beeld. 595 

Ther > Cl-Repr: Ik heb angst dat ik ook gek word. 

Ther > Cl: Of hoe wil je dat noemen? Kijk zij [ wijst 

naar de Cliënt-Representant ] wil liever 

aan het oude beeld vasthouden, anders 

verliest zij ook de grond onder de voeten. 600 

Cl: Ja, ja, natuurlijk, dat herken ik, ik heb ook 

wel een tijdje gedacht dat ik hetzelfde zou 

worden als mijn moeder. 

Ther > Cl: Ja, je hebt ook op een bepaalde manier als 

kind …. Je krijgt ook die inhouden mee, je 605 

neemt dat mee over, je doet voor een deel 

als het ware je ouders dat is zo een diep 

kopieerproces [ cliënt knikt steeds 

herkennend ] en toch hoort dat bij haar 

[wijst naar de Moeder ] en het is belangrijk 610 
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dit uiteen te trekken net, ja, net zoals jouw 

moeder wel levend was maar ziek, haar 

[wijst naar de Grootmoeder ] moeder was 

dood dus in die zin heb je ook een beetje je 

moeder verloren net zoals zij, dat is 615 

loyaliteit, ja… 

Ther > Mdr:  Ik ben helemaal ziek geworden. 

Mdr > Cl-Repr: Ik ben helemaal ziek geworden. 

Ther > Mdr:  Ik kon het conflict in mij niet oplossen. 

Mdr > Cl-Repr: Ik kon het conflict in mij niet oplossen. 620 

Ther > Mdr:  En dat hoort bij mij en mijn lot. 

Mdr > Cl-Repr: En dat hoort bij mij en bij mijn lot. 

Ther > Mdr: Ik heb mijn moeder met twee jaar 

verloren. 

Mdr > Cl-Repr: Ik heb mijn moeder met twee jaar 625 

verloren. 

Ther > Cl-Repr: Hoe is het voor jou? 

Cl-Repr: Angst, ik heb heel veel angst nu als ze dat 

zegt, want uhm, bijna het besef van help ik 

heb dat ook en ik uhm, ik voel ook dat ik 630 

naar achter wordt getrokken, dat ik weg 

wil bijna… 

Ther > Cl-Repr: Ja, hm, doe maar twee stappen naar 

achter vraag maar … mama mag ik dat 

gekke bij jou laten? 635 

Cl-Repr > Mdr: Mama, mag ik dat, dat… 

Ther > Cl-Repr: Of hoe zou jij dat willen noemen? 

Cl-Repr > Mdr:  Dat, dat verliezen in… [ wijst met drukke 

handbewegingen rond hoofd ] Mag ik met 

mijn benen op de grond blijven staan? 640 

Ther > Mdr:  Zeg maar, zeker alsjeblieft. 

Mdr > Cl-Repr: Zeker, alsjeblieft. 

Ther > Mdr:  Blijf jij met je benen op de grond staan. 

Mdr > Cl-Repr: Blijf jij met je benen op de grond staan 

alsjeblieft. 645 

Ther > Mdr:  Dat is heel belangrijk. 

Mdr > Cl-Repr: Dat is heel belangrijk. 

Ther > Mdr: Daarmee heb je ons ook ontzettend 

geholpen. 

Mdr > Cl-Repr: Daarmee heb je ons ook heel erg geholpen. 650 

Ther > Mdr:  Mij, je vader en je broers en zussen. 

Mdr > Cl-Repr: Mij, je vader en je broers en zussen. 

Ther > Mdr:  Goed dat je dat kan doen. 

Mdr > Cl-Repr: Het is goed dat je dat kan doen. 

Ther > Cl-Repr: Hoe is dat? 655 

Cl-Repr:  Ja, nou word ik daar toch boos over en ik 

voel dat ik moet gaan lachen als ik boos 

word. 

Ther > Mdr: Ja, ja, ik ken dat gevoel, ik was ook zo boos 

op mijn moeder en kon het niet toelaten. 660 
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Mdr > Cl-Repr: Ja, ik ken dat gevoel ik was ook zo boos op 

mijn moeder en kon dat niet toelaten ik 

kon het niet uiten. 

Ther > Mdr:  Ik was pas twee jaar. 

Mdr > Cl-Repr: Ik was pas twee jaar. 665 

Ther > Mdr: Jij mag je boosheid wel uiten, jij hebt 

reden om boos te zijn. 

Mdr > Cl-Repr: Jij mag je boosheid wel uiten, jij hebt 

reden om boos te zijn. 

Ther > Mdr: Ik was niet echt aanwezig en ik werd ook 670 

nog ziek. 

Mdr > Cl-Repr: Ik was niet echt aanwezig en ik werd ook 

nog ziek. 

Ther > Mdr: En dan moest jij zoveel voor ons doen 

alhoewel jij een kind was. 675 

Mdr > Cl-Repr: En dan moest jij zoveel voor ons doen 

terwijl jij een kind was. 

[ Er valt een korte stilte waarbij de Cliënt-Representant voor 

zich uit staart. ] 

Cl-Repr:  Ik ben nooit kind geweest? 680 

Ther > Mdr:  Zeg maar, het spijt mij. 

Mdr > Cl-Repr: Het spijt mij. 

Ther > Cl-Repr: Hoe is dat? 

Cl-Repr: Als ze zo kijkt voel ik mij weer ouder 

worden als haar, en dan … Ik moet zorgen 685 

dat ze niet meer zo kijkt … En 

tegelijkertijd voel ik me ook weer kleiner 

worden, dat is een hele rare sensatie… Ik 

voel me kleiner worden, maar ook groter. 

Ther > Cl: Zie je dat is die spagaat die jij moest doen, 690 

hè, echt een spagaat, terwijl jij kind bent 

moest jij zoveel zorgen. Eigenlijk doen de 

volwassenen dat. Ja, dit is zo moeilijk, dit 

is een innerlijk conflict wat daar ontstaat  

[ de cliënt knikt begrijpend en geraakt ]. 695 

Ther > Mdr:  Hoe voel jij je nu eigenlijk als moeder? 

Mdr: Nou, op dit moment voel ik me eigenlijk 

wel stevig staan, groter en kleiner, er zijn 

momenten dat ik me inleef in mijn 

dochter, hoe zou dat voor haar zijn, en ook 700 

wel een stukje van, laat me… ik merk dat 

ik me ook steeds verweer ten opzichte van 

iets dat naar me toekomt. 

Ther > Cl-Repr: Hoe is dat voor jou? 

Cl-Repr:  [ maakt met haar handen weer een 705 

draaiende beweging rond haar hoofd ] 

Totale verwarring! Dat is dus het gevoel 

dat ik niet wil hebben waar ik nu in zit. 

Ther > Cl-Repr: Ja, hh, zeg maar ik ben een kind en ik 

moet ontzettend veel doen. 710 

Cl-Repr > Mdr: Ik ben een kind en ik moet ontzettend veel 

doen. 



 
89 

Ther > Mdr: En ik ben een moeder, getraumatiseerd en 

soms heel zwak. 

Mdr > Cl-Repr: En ik ben een moeder getraumatiseerd en 715 

soms heel zwak. 

Ther > Mdr:  En dat hoort bij mij. 

Mdr > Cl-Repr: En dat hoort bij mij. 

Ther > Cl-Repr:  Zie je dat? 

Cl-Repr:  Ja, dat ken ik… 720 

Ther > Cl-Repr: Maakt het dat een beetje duidelijk voor 

jou? 

Cl-Repr: Nee … dat weet ik, ik weet dat, weet ik, 

dat heb ik altijd geweten, daarom ben ik 

wie ik ben. Ik kan het niet anders 725 

uitleggen, dit is wat ik voel en ergens is er 

ook een stukje dat bijna jaloers is, dat ik 

wil dat er voor mij gezorgd wordt, ik hoor 

dat niet, ze zegt… 

Ther:   Ja, daar is een bepaalde concurrentie. 730 

Cl-Repr:  Ja. 

Mdr: Bij mij roept het boosheid, iets eisends op, 

dat ik moet reageren op.  

Ther > Mdr: Ja, ja, zeg maar, ik heb ook een heel sterk 

eisend kind in mij. 735 

Mdr > Cl-Repr: Ik heb ook een eisend kind ik mij. 

Ther > Cl-Repr: En jij bent mijn kind en die twee vechten. 

Mdr > Cl-Repr:  En jij bent mijn kind en die twee vechten. 

Ther > Mdr:  En dat spijt mij. 

Mdr > Cl-Repr: Dat spijt mij. 740 

Ther > Mdr:  Dat had je niet verdiend. 

Mdr > Cl-Repr: Dat had je niet verdiend. 

Ther > Mdr: Ik heb te weinig aandacht gekregen, dus ik 

kon jou ook veel te weinig aandacht 

gegeven. 745 

Mdr > Cl-Repr: Ja, [ knikt van herkenning ] ik heb te 

weinig aandacht gekregen en kon jou ook 

absoluut niet genoeg geven. 

[ korte stilte ] 

Ther > Cl: Is herkenbaar hè? Wil jij een keer op je 750 

plaats hier zelf komen? Dan kun je zelf 

kijken hoe dat is. 

Ther > Cl-Repr: Dank je wel, jij mag nu bewust uit je rol 

stappen. 

[ De Cliënt-Representant stapt uit haar rol en gaat zitten. De 755 

cliënt snuit haar neus en komt nu zelf in de opstelling en gaat 

op haar eigen plek staan. ] 

Ther > Cl:  Zo neem een moment en kijk hoe dat is. 

[ korte stilte ] 

Ther > Ptnr:  Hoe is het eigenlijk met jou als Partner 760 

wat hier gebeurt? 

Ptnr: Uhm, nou het is net alsof het in mijn lijf 

zich allemaal afspeelt… ik voel heel veel 

compassie met de Moeder ennuh, ja, 
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helemaal in het begin voelde ik liefde voor 765 

mijn partner en toen oma (de 

Grootmoeder) erbij kwam liggen begon het 

zich allemaal in mijn lijf af te spelen en 

had ik veel meer connectie met het 

familiegebeuren en voelde ik dat mijn 770 

partner zo kwaad is, zo kwaad… 

Ther > Ptnr: Ja, zeg maar, als partner ben ik een beetje 

onmachtig. 

Ptnr > Cl:  Als partner ben ik een beetje onmachtig. 

Ther > Ptnr:  Ik ben maar een partner. 775 

Ptnr > Cl:  Ik ben maar een partner. 

Ther > Cl:  Hoe is dat? 

Cl:   Dat is waar. 

Ther: [ draait de cliënt een beetje bij zodat ze de 

Partner die achter haar staat kan zien ] 780 

Kijk maar… 

Cl:    Ja, het is waar. 

Ther > Cl:  Zeg maar, ik verwissel hier soms iets. 

Cl > Ptnr:  Ik verwissel hier iets. 

Ther > Cl: En dit [ wijst naar familieleden ] hoort 785 

eigenlijk bij mij. 

Cl > Ptnr:  Ja, en dit hoort eigenlijk bij mij…  

[ De cliënt begint te huilen. ] 

Ther > Cl:  Adem maar door… 

[ De therapeut draait de cliënt weer langzaam terug naar de 790 

Moeder. ] 

Ther > Mdr:  Het spijt mij. 

Mdr > Cl:  Het spijt mij. 

Ther > Mdr:  Langzaam zie ik hoe erg het voor je was. 

Mdr > Cl:  Langzaam zie ik hoe erg het voor je was. 795 

Ther > Mdr:  Ja, klopt dat? Zie je dat? 

Mdr: Ja, het zien geeft het onmachtige gevoel 

dat is heel sterk. 

Ther > Mdr: Ja, doe maar zo [ doet met armen een 

uitnodigende beweging voor, zodat het 800 

kind naar de moeder kan komen ] en zeg 

kom maar… 

Mdr > Cl:  Kom maar… 

[ De cliënt krimpt een beetje ineen en blijft huilen. ] 

Ther > Cl: Adem maar door…Durf je daar een beetje 805 

dichter te komen? 

Cl:   [ al snikkend ] Het is een beetje eng. 

Ther > Cl:  Ja, dat weet ik, dit ken je niet. 

Cl:   Nee. 

Ther > Cl:  Het is daardoor ook niet betrouwbaar hè.. 810 

Cl:   [ snikkend en knikt bevestigend ] Nee. 

Ther > Cl: [ terwijl de cliënt harder begint te huilen ] 

Adem maar door, krachtig doorademen … 

kijk maar of je een beetje dichter durft te 

komen. 815 
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[ De cliënt doet langzaam een paar stapjes richting de Moeder, 

blijft halverwege staan, onwennig, onrustig, beetje giechelend, 

wrijft met handen op haar rug, harder snikkend en uiteindelijk 

durf ze bij de Moeder in de armen te komen. ] 

Ther > Cl:  Diep doorademen met open mond. 820 

Cl:   Hèhè eindelijk … hèhè … hèhè 

[ De Moeder omhelst de cliënt, de Vader houdt zijn hand op de 

rug van de cliënt en de Moeder. Zo blijven ze een tijdje staan. ] 

Ther > Cl: Adem je moeder echt in en voel maar dat 

er hier iemand staat…. 825 

[ De Moeder en de cliënt blijven een tijdje staan. ] 

Ther > Cl: Oké, in je innerlijke tijdsbeleving mag je 

nog uren zo vertoeven [ cliënt lacht ] neem 

dat echt mee… en in de uiterlijke 

tijdsbeleving neem je nog de tijd die je 830 

nodig hebt om dit gevoel mee te nemen [ de 

cliënt komt langzaam wat los van de 

Moeder ] het is oké, diep doorademen. 

Ther > Mdr:  Het spijt me dat ik zo afwezig was. 

Mdr > Cl:  Het spijt me dat ik zo afwezig was. 835 

Ther > Mdr:  Nu sta ik klaar voor jou. 

Mdr > Cl:  Nu sta ik klaar voor jou. 

Ther > Mdr: En dat zware lot dat ik heb met mijn 

moeder, dat mag je bij mij laten. 

Mdr > Cl: En dat zware lot dat ik heb met mijn 840 

moeder, dat mag je bij mij laten. 

Ther > Cl: Doe maar terug een paar stappen 

achteruit [ de cliënt doet paar stappen 

achteruit ] en kijk maar of dit klopt, zeg 

maar, ik dank je voor alles wat jullie me 845 

wel hebben kunnen geven. 

[ De cliënt veegt haar tranen weg, twijfelt en zegt nog niets. ]  

 Ther > Cl:  Kan je dat zeggen? 

Cl:   Moeilijk. 

Ther > Cl: Ja, moeilijk hè, ze heeft je tenminste het 850 

leven gegeven. 

Cl: [ met krachtige stem ] Ja absoluut! En 

daar ben ik blij mee. 

Ther > Cl: En zeg maar daarvoor bedankt, bedankt 

dat je mij het leven hebt gegeven. 855 

Cl > Mdr: [ terwijl ze in snikken uitbarst ] Ja, dank 

je wel dat je mij het leven hebt gegeven 

daar ben ik echt heel erg blij mee. 

Ther > Cl: En doe dan een diepe buiging laat je hoofd 

hangen een moment. 860 

[ De cliënt buigt voor de Moeder. ] 

Ther > Cl:  Hoe voelt dat? 

Cl:   Ja, dat is goed. 

Ther:   Dat is goed, aha. 

Cl: Ja, ja, daar ben ik ook echt blij mee  865 

[ begint weer te huilen ]. 
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Ther > Cl: Diep doorademen, ja, en zeg maar, en ik ga 

er iets moois van maken. 

Cl: Ja, en ik ga er iets moois van maken, dat 

doe ik al! [ begint te lachen ] 870 

Ther > Cl: Oké, en we draaien je een keer om. Kijk 

maar naar je Partner, hoe is dat nu? 

Cl: Ja, dat is een vreemde vrouw [ begint te 

lachen ]. 

Ther > Cl:  Nu pas zie ik je als mijn partner. 875 

Cl > Ptnr:  Ja, nu pas zie ik je als mijn partner. 

Ther > Cl: Daarvoor heb ik je met iets in mijn familie 

verwisseld. 

Cl > Ptnr: Ja, en daarvoor heb ik je met iets in mijn 

familie verwisseld. 880 

Ther > Cl: Doe maar twee stappen naar voren en aan 

welke kant wil je je Partner hebben? Staat 

zij hier [ links van cliënt ] of hier [ rechts 

van cliënt ]? Wat heb je liever? 

Cl: Uhm, ja hier [ de Partner staat rechts van 885 

de cliënt ]. 

[ De Partner komt rechts van de cliënt staan. ] 

Ther > Cl:  Zo, hoe is dat? 

Cl: Oh, ik geloof liever hier [ wijst naar de 

plek links van haar waar ze de Partner 890 

liever heeft staan ]. 

Ther: Oké, dan aan de andere kant, dat kan ja 

ook wisselen. Een dag zo, en een dag zo [de 

cliënt barst in lachen uit ], dat hoeft niet 

zo vast te liggen, een fase zo en een fase zo. 895 

Cl:   Ja, jaja. 

Ther: Ja, dat is nu gewoon voor het moment zo. 

Kijk maar naar elkaar. 

 

 900 

Figuur 5. 

 

[ De Partner en de cliënt kijken elkaar een tijdje aan. ] 

Cl:   Ja, dat is goed. 

Ther > Cl: Ja, zeg maar, ik heb je een beetje 905 

verwisseld. 
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Cl > Ptnr: Ja, ik heb je een beetje, ja een beetje erg, 

verwisseld, ja, ja… 

Ther > Cl:  Het spijt me. 

Cl > Ptnr:  Ja, het spijt me. 910 

Ther > Cl:  Ik zie je nu als mijn partner. 

Cl > Ptnr:  Ja, ik zie je nu als mijn partner. 

Ther > Cl: En wat ik met mijn mama en mijn papa 

heb, dat is mijn zaak. 

Cl > Ptnr: Ja, en wat ik met mijn mama en papa heb, 915 

dat is mijn zaak. 

Ther > Cl:  Daar zorg ik zelf voor. 

Cl > Ptnr:  Daar zorg ik zelf voor ja…. 

Ther > Ptnr:  Zo, en hoe is het voor jou? 

Ptnr: Ja, dit lucht allemaal ontzettend op  920 

[ maakt handbeweging van haar borst in 

de ruimte en zucht diep ]. 

Ther > Cl:  Goed, ja, kunnen we het zo laten? 

Cl:   Ja, ja. 

Ther > Cl: Zo, neem dan een grote stap in de goede 925 

richting en jullie [ wijst naar de overige 

representanten ] gaan met een grote stap 

uit de opstelling. 



 
94 

Bijlage 2: Conceptueel model zingeving  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


