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Voorwoord 

Al zolang ik mij kan heugen ben ik bewust van mezelf. Hoe ik naar mezelf kijk, hoe ik over mezelf denk en wat ik daar dan 

bij voel. Lange tijd heeft hierbij onzekerheid en twijfel geleid tot een patroon, waarin presteren en de nadruk leggen op mijn 

successen deze twijfel en zorgen moesten wegnemen. Meningen van anderen en zelfreflectie gebaseerd op groeiende kennis 

van de psychologie gaven inzichten die me verder hielpen in het proces van snappen en accepteren. En toch bleef er iets 

knagen. Ik had dat dan wel mooi geanalyseerd, begreep vanuit de psychologische bril waar wat was ontstaan, het gevoel 

van onvrede en twijfel over mezelf ging maar niet weg. 

 

In 2008 maakte ik voor het eerst kennis met familieopstellingen. Ik ging naar een bijeenkomst waarin een begeleider een 

ingebrachte vraag liet opstellen met behulp van representanten. Voor mijn ogen ontvouwde zich een beeld en een dynamiek 

die wonderwel meteen werden herkend door de inbrenger van de vraag. Ik was geboeid en zeker toen ik zelf als 

representant voor de broer van degene die de vraag inbracht werd opgesteld. Er maakte zich een energie van mij meester, 

waardoor mijn lichaam in een vreemd verwrongen houding terechtkwam en ik nauwelijks nog op mijn benen kon blijven 

staan. Wat gebeurde hier eigenlijk? Wat was dit?  

 

Dit was mijn kennismaking met het systemisch werken, het werken met het systeem. Hier werden posities in een systeem 

ingenomen. Hier ontstonden bewegingen die leiden tot beantwoording van vragen op een diepere laag dan dat ik voor 

mogelijk hield. 

 

En alhoewel het me mateloos boeide, duurde het nog drie jaar voordat ik de volgende stap zette en me liet scholen in het 

systemisch werken. Van 2011 tot 2014 volgde ik twee opleidingen bij het Bert Hellinger Instituut in Groningen. Ik begon 

met organisatieopstellingen, gevolgd door familieopstellingen. Sinds die tijd werk ik bijna standaard vanuit en met de 

systemische blik. Vraagstukken die voorbijkomen bij mijn klanten plaats ik samen met de klant in het systemische 
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perspectief. En net als toentertijd in 2008 in dat zaaltje in Groesbeek, doen zich steeds weer wondertjes en wonderen voor. 

Het systemisch werken laat zien welke rol de betreffende klant heeft in het eigen familiesysteem en wat het symptoom – de 

klacht of vraag waarmee iemand bij mij komt – eigenlijk duidelijk wil maken. Het symptoom blijkt vrijwel altijd de 

informatiedrager te zijn van het systeem. Waarbij verleden en heden met elkaar in verbinding worden gebracht. Keer op 

keer wordt duidelijk dat het systeem en haar dynamiek niet aan kracht inboet gedurende elkaar opeenvolgende generaties. 

 

Deze kennis wil ik graag delen. In dit e-book beperk ik me tot een eerste basale introductie van het systemische 

gedachtengoed. Wat is dat nou, zo’n familiesysteem en wat moet jij je voorstellen bij de werking ervan?  

 

Ik hoop dat dit e-book aanzet tot denken over je eigen situatie. En dat je, als je dat nog niet hebt gedaan, je vraag of klacht 

in dit systemische perspectief gaat plaatsen. Als je hiermee aan de slag gaat, zul je merken welke verborgen informatie een 

systeem in zich draagt. Het is deze informatie die vrijkomt doordat er naar het systeem gekeken wordt. Waardoor 

opluchting, ruimte en innerlijke rust ontstaat in systeem en bij jou. Indien jij als coach of therapeut je verder wilt 

ontwikkelen op ‘systemisch gebied’ kun je bij mij terecht voor masterclasses en opleidingen. 

 

Het systemisch kijken heeft mij in mijn leven in ieder geval geholpen om beter te snappen wat mijn rol is in mijn 

familiesysteem en ook hoe deze rol verder gaat dan het familiesysteem zelf. De onzekerheid en twijfel over mezelf die ik 

nog steeds kan ervaren, blijkt bovenal een enorme stimulans om steeds verder op onderzoek uit te gaan. De inzichten die 

dit heeft gegeven zijn de ene keer prachtig en wonderbaarlijk en de andere keer pijnlijk en rauw. Precies zoals het leven 

zelf. 

 

In dit e-book gebruik ik een aantal casussen die zijn gebaseerd op ervaringen in mijn praktijk. Ik heb ze dusdanig 

herschreven dat ze niet te herleiden zijn en de privacy van betrokken personen gewaarborgd blijft. Als er herkenning is in 
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een casus dan berust dit louter op toeval. De hypnose die ik in een aantal casussen heb toegepast behoort niet bij het 

systemische gedachtengoed, maar bij mijn persoonlijke en specifieke manier van werken. 

 

Jack Jansen 

Nijmegen, december 2020 
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Bea en Hans 

Als ik om tien over negen de voordeur openmaak, staat ze druipend van de regen voor me.  

“Sorry, dat ik te laat ben”, zegt ze. “Ik ben Bea en we hebben een afspraak. 

Ik wilde eigenlijk niet komen, het heeft toch allemaal zo weinig zin”.  

Ik zeg haar dat het niet uitmaakt en probeer met een luchtige opmerking de stemming - die nu al bedrukkend is - iets op te 

vrolijken.  

“Dank je wel dat je tijd voor me vrij wilt maken en me wilt ontvangen.”  

Na haar excuses voor de vertraging, is dit wel heel veel onderdanigheid voor de dinsdagochtend. Ik ga haar voor en vraag 

haar of ze koffie of thee wil.  

“Wat het makkelijkst is voor jou”, antwoordt ze.  

 

We gaan zitten aan de grote houten tafel in mijn werkkamer en zenuwachtig begint ze te praten over van alles en nog wat. 

Tussen de woorden door, die elkaar in razend tempo opvolgen, haalt ze af en toe gelukkig ook nog adem. Als ik bewust met 

haar mee-adem, krijg ik het gevoel dat hoort bij hyperventilatie.  

“Waar wil je naar kijken?”, vraag ik haar, ook om haar woordenstroom te laten stoppen. “Mijn constante onrust”, antwoordt 

ze.  

“Dan gaan we dat opstellen”.  

Ik leg haar uit hoe ik werk en wat een tafelopstelling is.  

“Pak maar een blokje dat voor jou de ‘onrust’ representeert en zet dit ergens op deze tafel waar het volgens jou moet 

staan”.  

Ze snapt meteen wat ik bedoel en pakt uit de stapel houten blokjes een grote rode en stelt deze pal voor zich op.  

“Zo goed?”, vraagt ze aan me.  

“Als het voor jou zo voelt dan klopt het”, repliceer ik. En stel dan nu het blokje op dat staat voor ‘rust’”.  
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Haar schouders zakken en haar gezicht krijgt een verdrietige uitdrukking. Het lijkt wel of ze naar binnen keert en in 

sneltreinvaart zich mijlenver verwijdert. Ze komt ergens waar ze geen indringers en pottenkijkers wil. Uiteindelijk gaat haar 

hand heel langzaam richting de stapel blokjes en pakt ze het kleine witte. Dit zet ze zachtjes, bijna liefdevol, aan haar 

rechterkant. Haar ogen kan ze nauwelijks afwenden van dit blokje, het is net alsof het haar hypnotiseert en beslag van haar 

neemt.  

 

Ik vraag haar de ogen te sluiten en naar binnen te 

gaan.  

“Laat je maar door dit beeld of dit gevoel en waar 

het mogelijk voor staat meenemen en als je wilt, 

vertel je me wat je ziet of ervaart.”  

Haar oogbollen beginnen achter haar oogleden heen 

en weer te bewegen, altijd het teken dat innerlijk 

iets wordt gezien.  

“Ik zie Hans”. 

“Wie is Hans?” 

“Mijn doodgeboren broertje.”  
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Jij en je familiesysteem 

Ergens op een specifiek moment op de horizontale tijdlijn en een specifieke plek binnen de driedimensionale ruimte ben jij 

geboren. Geboren vanuit een man en een vrouw, je vader en je moeder. Het was die ene zaadcel die het zich openende 

membraan van die specifieke eicel binnenglipte om te verworden tot datgene die jij nu bent. 

 

En met deze conceptie en de daaropvolgende geboorte ben je bij een aantal mensen terechtgekomen die je jouw familie 

noemt. De mensen die via bloedlijnen met jou verbonden zijn. 

Maar wat is dat eigenlijk familie? En wat betekent het voor jou dat je in die specifieke familie bent terechtgekomen? Welke 

consequenties heeft dat gehad voor jouw leven en heeft het wellicht nog steeds? Hoe verhoudt zich hoe jij nu in het leven 

staat tot de historie van deze bloedlijnen? Anders gezegd, welke impact heeft je familie op jou en je leven? 

 

We gaan deze vragen beantwoorden vanuit het systemische perspectief. Het standpunt, de invalshoek waarbij de familie als 

het grotere geheel wordt gezien waarbinnen jij als individu een positie inneemt en zoals je zult zien een dynamiek ervaart 

die jou in beweging zet. Daarvoor zullen we eerst definiëren wat familie eigenlijk is en waarom een familie ook een systeem 

vormt. Welke principes zijn leidend bij een familiesysteem en wat gebeurt er bij verstoring van deze principes? En dan 

misschien de belangrijkste vraag voor jou: wat heeft je huidige zoektocht, worsteling of misschien zelfs klacht of pijn met 

dit systeem te maken? 
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Door systemisch te kijken, zal je merken dat er een meer gelaagde werkelijkheid voor je opengaat. Een werkelijkheid die 

zich beetje bij beetje aan je ontvouwt, waardoor je steeds beter zicht krijgt op hoe ‘dingen’ zijn ontstaan in jouw leven. En 

met dit zicht ontstaat er meer innerlijke rust omdat je beseft dat hetgeen je doorleeft een functie heeft voor de familie 

waaruit je voortkomt. Uit mijn eigen persoonlijke leven én uit mijn professionele praktijk - werkende met honderden 

mensen en hun vraagstukken - leidt dit in 

bijna alle situaties tot erkenning van dat 

wat is. Deze erkenning zorgt voor rust. Als 

we stoppen met het vechten tegen de 

realiteit, blijkt de klacht of de worsteling 

zijn kracht te hebben verloren en hebben 

wij de onze herwonnen. 
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Bea en wat is de plek van Hans? 

Nadat Bea is uitgehuild en ze weer kan praten, begint ze te vertellen over haar gezin van herkomst. Hoe haar moeder 

(Sientje) van de ene depressiviteit in de andere rolde. Hoe haar vader (Johan) probeerde wat hij kon, maar steeds stiller 

werd. En bovenal afwezig was. 

“Hij was altijd aan het werk.” 

 

Ik suggereer dat we naar haar gezin van herkomst gaan kijken. 

“Stel ze maar op en stel ze even aan me voor”. 

Ze kijkt me aan met een enigszins gepijnigde blik en vraagt timide: “Wil je echt dat ik dit doe?” 

“Het hoeft niet, niks moet. Voel maar of het jou kan helpen in het vraagstuk, waarvoor je hier bent.” 

Het blijft even stil en dan pakt ze resoluut, min of meer tegelijkertijd, een aantal blokjes. Deze stelt ze op zonder dat ze 

meteen vertelt wie wie is. Er staan vier blokjes, één blokje ligt. Als ze mijn vragende blik ziet, geeft ze toelichting. 

“Dit is mijn moeder”, ze wijst naar een paars blokje. Het enige blokje dat ligt. 

“En dit ben ik”, zegt ze knikkend naar het rode blokje dat ze gekozen heeft voor zichzelf.  

Het blokje voor haarzelf staat niet alleen vlakbij de liggende moeder, maar heeft ook de kijkrichting, aangegeven door een 

rond gekleurd stickertje op het blokje, richting haar. De kijkrichting van de moeder is omhoog. 

Ik krijg een gevoel waar de moeder naar kijkt en waar haar depressiviteit mogelijk zijn oorsprong heeft. 

“Ok, stel de rest even aan me voor.” 

“Het grote houtkleurige blokje is mijn vader. De twee kleine blauwe blokjes zijn mijn broertjes.” 

“Een eeneiige tweeling?”, vraag ik. 

 “Hoe weet je dat”, vraagt ze me met ongeloof in haar ogen. 

“Hoe heten ze?” 

“Tim en Wart”. 



 

Het Familiesysteem        www.jackjansen.nu 12 

“En waar is Hans?” 

“Hans, Hans is toch doodgeboren. Dat heb ik je toch net verteld”, stamelt ze zacht. 

“Dat vertelde je, maar betekent dat dan dat hij geen plek heeft?” 

Bea wordt weer stil en er lijkt iets van verzet in haar te ontstaan. 

“Maar een gezin gaat toch over diegenen die in leven zijn”, stelt ze in een poging zichzelf te overtuigen. 

“Neen, een gezin gaat over alle leden van het gezin, levend of dood.” 

Ze pakt het kleine witte blokje weer dat ze eerst had gepakt voor ‘rust’, maar ze weet niet goed waar ze dit moet zetten. 

“Wat gebeurt er in je?”, vraag ik. 

“Het voelt net alsof dit blokje geen plek mag krijgen op tafel.  

Het voelt alsof ik dit blokje moet vasthouden”. 
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Familie, wat is dat eigenlijk? 

Familie dat zijn onze bloedverwanten. Onze ouders, zussen, broers, opa’s, oma’s, neven, nichten enzovoorts. Maar net zo 

goed zijn onze overgrootvaders en overgrootmoeders, hun zussen en broers en ook hun vaders en moeders, familie van 

ons. Hoe verder we teruggaan op de horizontale tijdlijn, hoe meer familie erbij komt. Wat begint met enkelingen, groeit uit 

tot tientallen en zelfs honderdtallen. Onze familie blijkt groter dan we in eerste instantie wellicht dachten.  

 

 

Als we het woord familie opzoeken in het woordenboek, dan krijgen we de volgende betekenissen:  

➢ Groep bloedverwanten; 

➢ Gezamenlijke stamhouders; 

➢ De engste leefgemeenschap (dan gaat het over het gezin).  
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Maar ook, en dat brengt ons wat dichter bij het onderwerp van dit boek: 

➢ Deel van een orde;  

➢ Systematische eenheid.  

 

Familie draagt een betekenis in zich die rechtstreeks verwijst naar een ordening, een systeem. Als we etymologisch gaan 

kijken dan wordt dat nog duidelijker. Familie stamt af van het Latijnse familia, dat zoveel betekent als: 

 

➢ Het geheel van huisgenoten, inclusief de slaven.  

 

Dus niet alleen de bloedverwanten horen bij dit systeem, maar ook degenen die bezit waren van deze mensen. Wat is er 

gebeurd, waardoor mensen bezit werden van andere mensen? Hiervoor is het nodig om ver terug te gaan in de historie van 

de mensheid, om specifiek te zijn 12.000 jaar geleden. We komen dan uit bij de opkomst van de landbouw. Tot die tijd 

leidde de mens een nomadisch bestaan. Het bestaan van de jager-verzamelaar. In groepen of stammen van maximaal 150 

mensen verplaatsten we ons en aten we datgene wat de natuur voortbracht. Vruchten, kruiden, vlees werden verdeeld 

binnen deze overzichtelijke nomadische gemeenschap. Met de opkomst van de landbouw vestigden we ons en bleven op een 

en dezelfde plek. De plek waar we ons voedsel verbouwden. Hiermee kwam iets in ons leven wat voor de mensheid een 

enorme impact heeft gehad: bezit. Want verbouwen had pas zin, als hetgeen wat verbouwd werd ook geoogst kon worden 

door degene die het werk deed. En met dit bezit kwam als vanzelf de bescherming ervan. Er ontstond een sociale beweging 

waarin bescherming van bezit cruciaal werd om te overleven. Hoogstwaarschijnlijk is door deze nieuwe dynamiek in de 

sociale structuur een tweespalt ontstaan tussen groepen die gingen verbouwen en groepen die trouw bleven aan het 

nomadenbestaan. Als we naar onze hedendaagse maatschappij kijken, dan is het overduidelijk dat de 

landbouwgemeenschap meer dan succesvol is gebleken ten opzichte van het nomadenbestaan. Nomadische stammen zijn 

wereldwijd op twee handen te tellen en staan getalsmatig in geen enkele verhouding tot sociale gemeenschappen die zijn 

gevestigd op één plek. De landbouw heeft de wereld totaal veranderd in vergelijking met die van 12.000 jaar geleden.  
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Bezit moet beschermd worden en verwantschap en/of familie biedt daarop de beste garantie. Bezit werd letterlijk 

doorgegeven in de familie. Bij bezit hoort ook de zeggenschap erover. Zeggenschap gerelateerd aan eigenaarschap. En 

ergens in de historie van de mensheid is het patriarchaat sterker gebleken dan het matriarchaat, waardoor zeggenschap - 

en daarmee eigenaarschap - bovenal bij mannen kwam te liggen. Bezit werd van vader op (eerstgeboren) zoon 

doorgegeven. Hierdoor ontstond een sociaal systeem waarbij dochters en jongere zonen het nakijken hadden.  

 

Een familie is altijd onderdeel van een groter sociaal geheel: het dorp, de stad, het land, de staat, het continent waar het 

onderdeel van uitmaakt. Maar ook van de complexe sociale systemen zoals verenigingen, werkomgeving, scholen, politieke 

partijen, vriendenclubs.  

 

Binnen deze veelheid aan verbindingen 

en netwerken wil de familie als sociaal 

systeem overleven. De individuele leden 

van de familie zijn de aangewezen 

persoon om daarvoor te zorgen. Vanuit 

deze invalshoek bekeken dient het 

individu het familiesysteem waaruit 

hij/zij voortkomt. Etymologisch wordt 

dit bevestigd doordat familie verwijst 

naar famul, dat ‘dienend aan’ betekent. 

De vraag is dan natuurlijk: wie of wat 

dient wat? 
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Bea, binding en ordening in haar systeem 

“Ik zie dat je het blokje nog steeds vasthoudt. Sluit je ogen, ik ga je iets vragen en ik wil dat jij je concentreert op je 

innerlijke beweging.” 

Terwijl ze oké zegt, sluit ze haar ogen. 

“Bea, voel eens of jij het blokje vasthoudt of dat het blokje jou vasthoudt.” 

Ze lijkt meteen te snappen wat ik bedoel. In de stilte van het daaropvolgende moment komt iets in haar bewustzijn, 

waarvan ze later nog in opperste verwondering zou zeggen dat het heel raar aanvoelde. 

“Het blokje houdt mij vast. Het is net alsof ik het niet mag loslaten.” 

“Hou je ogen maar gesloten en ervaar welke beelden, woorden of gevoelens in je naar boven komen.” 

Het is een hele tijd stil als de wijsvinger van haar rechterhand begint te trillen. Vervolgens gaat haar rechterhand schokken 

en neemt deze vibratie bezit van haar hele rechterarm. 

“Volg je innerlijke beweging maar, vertrouw maar op wat er in je gebeurt, laat je leiden door je innerlijke beweging”, zeg ik 

haar. 

Haar arm begint een wegwerpgebaar te maken alsof iets weg moet. Ze begint ook te praten, eerst zacht en dan steeds 

harder. 

“Weg, weg, weg jij. Ik wil je niet meer in dit huis”. 

Haar stemt verandert al pratende, het is niet meer haar eigen stem. Ze lijkt wel een oudere krijsende vrouw. Ik laat dit een 

tijd zo doorgaan totdat de energie zakt en ook de rechterarm tot rust komt. 

“Wie ben jij?’, vraag ik. 

“Margreet”, antwoord ze. “Ik ben de moeder van Sientje en ik wil haar nooit meer zien.” 

 

Uit het vervolg van de sessie blijkt wat er is gebeurd een kleine zestig jaar geleden.  
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“Wat is er gebeurd, Bea, waardoor jouw oma, je moeder niet meer wilde zien?” 

“Mijn moeder was negentien en was al verloofd met mijn vader, toen ze stapelverliefd werd op Cees. Een jongen uit haar 

dorp die op de wilde vaart zat. Mijn grootouders wilden niets weten van haar nieuwe vlam. Ze verboden mijn moeder, ze 

woonden toen nog bij haar ouders, om hem te zien. En vervolgens gebeurde een ongelukje.” 

“Een ongelukje?” 

“Ja, mijn moeder werd zwanger van Cees.” 

“Toen dit na een aantal maanden duidelijk zichtbaar werd, 

wilde mijn oma mijn moeder het huis uitsturen. Mijn opa 

heeft dat toen verhinderd.” 

“Er is toen nog een poging gedaan om haar te laten trouwen 

met Cees, maar die wenste geen enkele verantwoordelijkheid 

te nemen en verdween met de noorderzon”. 

 “Tja, en toen kwam mijn vader weer in beeld. Hij is alsnog 

met haar getrouwd terwijl hij wist dat ze zwanger was van 

een ander”. 

Bea begint weer te snikken. “En toen gebeurde het, het 

baby’tje bleek niet levensvatbaar en stierf na zeven maanden 

zwangerschap.” Het snikken gaat over in onbedaarlijk huilen.  
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De familie als systeem 

De casus van Bea en haar familie maakt duidelijk dat gebeurtenissen uit het verleden hun werking blijven houden in het 

heden, ook als de gebeurtenis heeft plaatsgevonden bij een generatie die allang is overleden. Gedragsmatig via de 

genetische invalshoek is hier uiteraard een en ander over te vertellen, maar daar gaat dit boek niet over. Wij kijken vanuit 

de systemische invalshoek. Het gezichtspunt waarbij het systeem en de werking ervan als uitgangspunt wordt genomen. 

 

Alhoewel de casus is aangepast en onherkenbaar gemaakt in verband met de privacy is dit vaak de realiteit die ik tegenkom 

in mijn praktijk. Clienten die ‘geen plek hebben’ of wat vaker wordt gezegd, ‘er niet bij horen’. Als dat gebeurt in een familie 

dan overschrijdt dit een wetmatigheid van het leven zelf. De liefde van Sientje voor Cees was er wel, maar mocht er niet 

zijn. Binnen de moraliteit, gebaseerd op de dualiteit van ‘goed en fout’, gebeurt het wel degelijk dat ‘iets’ er niet mag zijn. 

Binnen de wetmatigheden van het leven zelf werkt dit anders. Iets is er of iets is er niet. Als iets er is dan is het er, ook als 

we het niet willen. De liefde van Sientje voor Cees was er of de ouders dat nou wilden of niet. In het niet accepteren van 

deze vorm van liefde wordt de liefde zelf niet verwijderd. Sterker nog, deze blijft niet alleen zijn werking houden, maar 

wordt door de weerstand ertegen alleen maar krachtiger. Dat blijkt ook uit de baby die voortkwam uit de liefde van Sientje 

en Cees. De relatie mocht niet, maar was er toch. In dit geval bleek echter de kracht van het ‘er niet mogen zijn’ nog 

sterker, waardoor het baby’tje na zeven maanden zwangerschap alsnog stierf. 

 

Dat wat met Bea gebeurt - structurele onrust ervaren - ervaar ik geregeld bij cliënten die na een doodgeboren kindje, 

miskraam en/of abortus als volgende in de rij ter wereld komen. Het jongere broertje of zusje dat het leven niet verder 

heeft kunnen nemen. Het kindje dat daarna komt, kan vervolgens op die plek komen die bestemd was voor dit overleden 

broertje of zusje. In de casus gebeurt volgordelijk:  
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liefde mag er niet zijn 

 

 

conceptie vindt toch plaats en nieuw leven groeit 

 

 

nieuw leven sterft, omdat het er niet mag of kan zijn 

 

 

het leven dat daarna komt vult de lege plaats van dat wat er niet mocht of kon zijn. 

 

 

 

Bea is zo’n voorbeeld van iemand die nooit haar eigen plek heeft gekend. Ze leek de oudste en daarmee eerstgeborene, 

maar in feite was ze de tweede in lijn. Ze heeft altijd de plek ingevuld die bedoeld was voor het doodgeboren kindje. Het 

kindje dat van haar moeder stiekem toch een naam had gekregen, Hansje. Een naam geven is een daad van erkenning, een 

naam krijgen is het ontvangen van die erkenning. 

 

Principes vanuit het systeem drukken hun stempel op het leven zelf en hoe wij dat ervaren. Als ze worden erkend is er rust 

en balans in het systeem. Worden ze niet erkend, dan ontstaan dynamieken die zich vervolgens weer tonen via symptomen. 

De onrust van Bea bleek het symptoom te zijn vanuit het systeem waarin de liefde en het leven dat daaruit voortkwam, in 

de vorm die het aannam, er niet mocht zijn. Herkenning en vervolgens erkenning leidt tot rust en balans. Bewustwording is 

de sleutel. 
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Om dit beter te begrijpen, is het zinvol om te 

snappen wat een systeem eigenlijk is en wat de 

systemische principes zijn. Om vervolgens te zien 

waarom een familie als systeem bestempeld 

kan/moet worden. Want als je daar een beter 

begrip voor krijgt, kun je ook snappen op welke 

‘uitzonderlijke’ manieren jij als individu het 

systeem letterlijk te dienen hebt. Of jij je daar nu 

tegen verzet of niet, de kracht van het systeem is 

toch altijd sterker.  
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Wat is een systeem? 

Het woord systeem stamt af van het Griekse woord sustèma dat zoveel betekent als samen-stelling en bijeen-plaatsing. 

Welke definities geven de woordenboeken? 

 

‘Deel van een orde en een systematische eenheid’ 

 

‘Iets wat uit onderdelen is opgebouwd’ 

 

‘Collectie van geordende concepten’ 

 

‘Een verzameling van samenwerkende elementen met onderlinge verbinding en een gezamenlijk doel’ 

 

‘Een levend wezen, een organisme’ 

 

‘Een organisch geheel van delen’ 

 

‘Een keten waarin interactie plaatsvindt, lineair of circulair’ 

 

‘Een geheel bestaande uit componenten of elementen met enige mate van samenhang, ordening en complexiteit’ 

 

‘Samenstel van elementen en van betrekkingen tussen die elementen, dat als geheel functioneert en voor de 

betrokken elementen bepaalde functies vervult’ 

 

De systeemtheorie ontstond in het begin van de 20ste eeuw en was min of meer een tegenbeweging op de evolutietheorie. 

De evolutietheorie van Darwin beschouwde het leven van iedere soort - maar ook menselijke samenlevingsverbanden 

(sociale systemen) - als chaotisch en als toevallige gevolgen van de natuurlijke selectie. De systeemtheorie zag ze 
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daarentegen als grote gehelen die zowel geordend als dynamisch waren. Laten we eens verder kijken naar de verschillende 

aspecten die in de variatie aan definities naar voren komt: 

 

➢ Een levend wezen, een organisme: 

Een systeem is een verschijningsvorm van het leven zelf en het leven maakt geen onderscheid naar zoiets als ‘goed’ of 

‘fout’. Iets is er of is er niet. Als dat iets er is, dan hoort het er ook bij. Dit ‘erbij horen’ is misschien wel het belangrijkste 

uitgangspunt van het systeem. Alles wat er is, hoort er ook letterlijk bij. De casus van Bea maakt duidelijk dat als dit 

principe niet wordt gerespecteerd, de energie van dat wat is maar er niet mag zijn zich simpelweg verplaatst binnen het 

systeem. In dit familiesysteem heeft het consequenties voor degene (Bea) die na het doodgeboren kindje komt. 

 

➢ Bestaande uit onderdelen, delen, componenten, elementen: 

Het originele Griekse woord geeft het al aan met het ‘samen’ en ‘bijeen’. Er ontstaat iets nieuws doordat ‘iets’ anders bij 

elkaar is gebracht. Dit maakt duidelijk dat ‘iets’ is samengebracht en daardoor tot iets nieuws en groters heeft geleid. Het 

systeem zelf is dan ook groter en meer dan de ‘individuele’ aspecten, componenten of elementen waaruit het bestaat. In 

een sociaal systeem zoals een familie is de groep altijd ‘groter en meer’ dan het individu. De vraag is dan ook wat er 

gebeurt als het individuele element zichzelf groter (lees belangrijker) maakt dan de groep (het systeem/gezin/familie) 

waartoe het behoort. Waar leidt dat toe? Wat gebeurt er als een kind zichzelf belangrijker maakt dan de moeder? Zichzelf 

boven de moeder plaatst? Van de andere kant bezien, welke druk kan het systeem leggen op het individu? De cultuur van 

een familie wordt met de paplepel ingegoten en zelfs als een kind zich op latere leeftijd verzet tegen deze heersende mores, 

dan nog zal het kind een innerlijke loyaliteit ervaren richting deze waarden en normen. 

 

➢ Ordening, keten, samenhang, samenstel: 

Dit gaat over een volgordelijkheid, opeenvolging, hiërarchie, indeling van de individuele elementen of delen van het 

systeem. Iets wat eerst komt en iets wat laatst komt binnen de dimensie tijd en/of ruimte. Maar als we kijken vanuit 
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bijvoorbeeld het belang van het systeem dan kan weleens een hele andere ordening ontstaan. Bij familiesystemen is er een 

logische ordening gebaseerd op datum van geboorte. Vader en moeder eerst (volgens Bert Hellinger komt de man eerst; 

voor mij is dat zeer discutabel) dan de volgorde op basis van geboorte; miskramen, abortussen, doodgeboren kinderen 

horen erbij. Maar ook halfbroers en -halfzussen, stiefmoeders en -vaders etc. Zeker in het huidige tijdsgewricht met 

samengestelde gezinnen wordt een familiesysteem complexer en complexer. 

 

➢ Interactie, samenwerken, betrekkingen: 

De elementen of delen van het systeem interacteren met elkaar. Er vindt uitwisseling, communicatie plaats. Maar een 

uitwisseling van wat? Omdat een systeem een levend wezen is, gaat het hier over uitwisseling van energie al dan niet in de 

vorm van materie. Uitwisseling betekent dat er zowel gegeven als genomen wordt. Dat is iets anders dan de wisselwerking 

die uitgaat van geven en ontvangen. Geven en nemen kunnen los van elkaar gebeuren, geven en ontvangen niet. Om met 

dat laatste te beginnen: als ouder A zijn hulp aanbiedt maar kind B deze niet wil aannemen (=ontvangen) kan de hulp niet 

geboden worden. Geven en ontvangen zijn een Siamese tweeling. Daarentegen kan kind C zich wel iets toe-eigenen 

(=nemen) zonder dat ouder D dit toegekend (=geven) heeft. Het nemen kan losstaan van het geven. Het nemen is dan 

letterlijk toe-eigenen. 

 

Hieruit kunnen de volgende basisprincipes (wetmatigheden) voor systemen worden afgeleid: 

 

1. Alles wat erbij hoort, hoort er ook bij (= één geheel) 

2. Alles heeft een eigen plek (= posities van de elementen) 

3. Er is balans in het geven en ontvangen/nemen (= uitwisseling van energie) 

4. Een systeem ‘wil’ overleven (= het enige doel van het leven is het leven zelf) 
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Ook wel afgekort als BOBO: 

 

van binding (principe 1) 

van ordening (principe 2) 

van balans (principe 3) 

van overleven (principe 4) 

 

Als een of meerdere van deze principes worden ontkend in woord en of daad, zal dit tot een dynamiek leiden. Deze dynamiek 

heeft tot doel om de orde te herstellen van en binnen het systeem. Als dit gebeurt, stopt de dynamiek. Een dynamiek zal zich 

tonen via een symptoom.  

 

Een systeem kan zowel uitzonderlijk klein (subatomair deeltje) als ook uitzonderlijk groot (universum) zijn.  

De individuele familieleden vormen het kleinste (niet verder deelbare) element van het systeem. Maar eigenlijk moet ik 

zeggen: de individuele posities vormen de kleinste elementen. Mensen bekleden die posities en identificeren zich met of 

verzetten zich tegen die posities. Posities zijn plekken in een systeem. Systeemdynamiek toont zich altijd via symptomen bij 

dit kleinste element. Het zijn de individuele familieleden die op een bepaalde positie de dynamiek van het familiesysteem 

ervaren en fysiologisch en/of mentaal dit via symptomen bij zichzelf waarnemen. 

 

Een familie is een systeem, een sociaal netwerk gebaseerd op afstamming. Een familie zal trachten te overleven binnen de 

grotere sociale context waarvan het een onderdeel is. Op die manier bekeken, vormen families een subsysteem bijvoorbeeld 

op de plek waar ze gevestigd zijn. Daarom is het ook altijd zinvol om bij problematiek/thematiek in het familiesysteem uit te 

zoomen naar de directe sociale omgeving waarbinnen het familiessyteem actief is. 
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Systemen kunnen open, gesloten of geïsoleerd zijn. Een 

open systeem interacteert met zijn omgeving en 

behoudt alle inherente eigenschappen, waaronder de 

openheid zelf. Deze openheid kan leiden tot 

energieverlies, energieverrijking of energiebehoud. We 

spreken van een gesloten systeem als de uitwisseling 

van energie of materie met een ander systeem, slechts 

mondjesmaat plaatsvindt. Geïsoleerde systemen 

kennen geen uitwisseling van energie en/of materie. Als 

je naar families kijkt vanuit de systemische bril is het 

zinvol om je af te vragen in welke mate het 

familiesysteem open, gesloten of zelfs geïsoleerd is.  
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Een aantal voorbeelden uit de praktijk 

In het voorbeeld van Bea zagen we dat Bea op de ‘verkeerde’ plaats terechtkwam, doordat de liefde en dat wat daaruit werd 

geboren er niet mocht zijn. Hierdoor kwam Bea systemisch op de plek van het doodgeboren kindje terecht. Hiermee is die 

plaats dan ingevuld, maar kan de eigen plek, in dit geval de plek van de tweede, niet worden ingenomen. Een kind kan geen 

twee plekken innemen. We kunnen ons voorstellen dat deze dynamiek zich door de tijdlijn ‘voortplant’ in het systeem. 

Symptomen van deze dynamiek kunnen ‘eenzaamheid’ en ‘ontheemd voelen’ zijn. De energie die deze dynamiek in gang zet 

blijft dan in het systeem. Natuurkundig is dit wat Newton benoemt als de ‘Wet van behoud van energie’. Anders gezegd, 

energie gaat niet verloren maar verplaatst zich door de tijd heen. Verleden, heden en toekomst gaan in elkaar over als de 

dimensie waarin het allemaal plaatsvindt. Dit is wat we synchroniciteit noemen. Synchroniciteit is hoe dieren 

hoogstwaarschijnlijk tijd waarnemen, louter als een continu voortschrijdend ‘nu’. 

 

Onderstaand zal ik enige voorbeelden schetsen, ook weer gebaseerd op mijn praktijk, waaruit duidelijk blijkt hoe krachtig en 

wellicht zelfs allesomvattend, de krachten van het systeem zijn. In de casus van Bea en haar familiesysteem is binding 

(principe 1) en ordening (principe 2) al aan bod gekomen. In de volgende 2 casussen komen balans van geven en nemen 

(principe 3) en overleven van het systeem (principe 4) ter sprake. 

 

Maikel en de balans van geven en nemen 

 
Maikel is een Surinaamse jongen van 24 die is doorverwezen naar mij omdat hij dwangmatig steelt en eerdere 

behandelingen niet hebben geholpen. Ik ken zijn vader en die vertrouwt mij. Dwangmatig stelen, kleptomanie noemen we 

dit officieel, wordt binnen DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, editie 5) ingedeeld bij de 

stoornissen in de impulsbeheersing. En dat gebeurt inderdaad bij Maikel. Hij geeft aan geen controle te hebben over zijn 
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zucht tot stelen. Dit wordt nog duidelijker als hij een opsomming geeft van hetgeen hij het laatste jaar gestolen heeft. Van 

dure vulpennen tot maandverband aan toe. De sessie begint als volgt: 

 

“Maikel, heb je zelf enig idee wat jou drijft om te stelen?” 

“Geen idee”, antwoordt hij met gebogen schouders. 

Maikel lijdt ogenschijnlijk onder zijn eigen daden. Tenminste als ik afga op zijn lichaamstaal en dat doe ik altijd. Ik let vooral 

op onbewuste lichaamstaal die niet te sturen valt door de wil. Ik blijf stil en wacht af wat er gebeurt. Hij lijkt nauwelijks te 

ademen en wrijft met enige regelmaat over zijn polsen. Zijn ogen kunnen mijn ogen nauwelijks ontmoeten, hij moet steeds 

wegkijken. Bovenal naar de grond. 

“Wat zie je daar?” vraag ik hem. 

Het blijft stil. Ik hou mijn mond en wacht gewoon af. Onderwijl blijf ik Maikel observeren. 

Zijn lichaamshouding vertoont geen enkele verandering. Oppervlakkige ademhaling, hangende schouders, wrijven over de 

polsen en ogen gefixeerd op één punt op de vloer, alsof hij in trance is. Alsof iets hem beheerst. Ik besluit om iets uit te 

proberen. 

 

Ik sta op uit mijn stoel, ga naast hem staan, breng mijn linkerhand 

naar zijn achterhoofd, knip tegelijkertijd met mijn rechterhand voor 

zijn ogen, duw zijn hoofd licht naar voren en zeg “slaap”. Ik breng hem 

via een instant inductie in hypnose. 

“Laat je geest maar meenemen naar de plek die aan je trekt”. Ik tik op 

zijn schouder en praat hem dieper in hypnose. 

“Ik tel tot drie en op de derde tel en niet eerder komt er een jaartal bij 

je op. 1, 2, 3.” En terwijl ik drie zeg, tik ik licht op zijn voorhoofd. 

“1851”, antwoordt hij. 
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Ik besluit om zijn onderbewustzijn verder te ondervragen.  

“Ik tel zo meteen tot drie en op de derde tel en niet eerder komt er een naam in je op. 1, 2, 3.” Terwijl ik drie nog moet 

uitspreken, antwoordt hij haperend: ”Amalia.”   

“Maar er komt nog een naam op”, zegt hij bijna onhoorbaar.  

“Anha, neen Anja, Anjali, ja Anjali”. Maikel begint te stralen. 

“En Amalia, is die nu weg?”, vraag ik. 

“Ze zijn er allebei, maar het lijkt een en dezelfde persoon. De een is verdrietig en de ander is rustig.” 

“Wie is de rustige en wie is verdrietig?” 

“Amalia is verdrietig en Anjali is rustig, tevreden en ze kijken naar elkaar. Of beter gezegd, Amalia staart voor zich uit en 

Anjali lijkt iets boven haar te zweven en kijkt naar haar.” 

“Maikel, is het oké voor jou als we iets dieper in gesprek gaan met deze twee vrouwen? Geef maar een teken met je 

rechterwijsvinger als dit akkoord is.” Zijn rechterwijsvinger komt meteen omhoog. 

“Maikel, ik tel zo meteen tot drie en op de derde tel en niet eerder, ben je in het lichaam van Amalia”. Ik tik op het 

voorhoofd en tel, op de derde tel zeg ik: “Amalia, welkom.” 

Ik wacht af en neem ondertussen waar wat er in het lichaam van Maikel gebeurt. “Amalia, hoe is het met je?” Stilte. De 

gelaatsuitdrukking van Maikel verraadt helemaal niets. Tenminste in eerste instantie. Totdat ik beter kijk. Er zit iets van 

levensloosheid in zijn uitdrukking. Niet heel erg uitgesproken, eerder op een soort van diepere laag. Het is een gevoel dat 

bij me opkomt. Een gevoel van terneergeslagen, maar dan sterker dan dat. Als ik het gevoel bewuster waarneem in mijn 

eigen lichaam dan voelt het heel zwaar. Hier lijkt iets gaande wat daadwerkelijk lijkt op totale lusteloosheid die zo stevig is 

dat het neigt naar levensloosheid. Ik stap uit dit zware gevoel om weer verder te kunnen begeleiden. 

 

En dan opeens begint het wrijven over de polsen weer. Eerst lichtjes, maar al snel wordt het steviger alsof er iets 

weggewreven moet worden. Er komt een verbeten uitdrukking op het gezicht van Maikel. 
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“Amalia, wat gebeurt er met je?” vraag ik. Geen reactie, behalve dat het wrijven meteen stopt. Nadat ik een aantal minuten 

heb gewacht, besluit ik om Anjali op te roepen. Maar eerst bedank ik Amalia dat ze zich heeft getoond. Tenminste, daar 

moet ik vooralsnog op vertrouwen dat dit Amalia is geweest die we hebben gezien. 

 “Maikel, ik tel tot drie en op de derde tel kom je in het lichaam van Anjali. 1,2,3.” Ik tik op zijn voorhoofd en zeg: “Anjali, 

welkom.” 

Meteen verandert de gelaatsuitdrukking van Maikel. Hij oogt ontspannen en als ik dit wat de tijd geef, komt er maar één 

woord op bij mij. Sereen. 

“Anjali, fijn dat je er bent.” 

“Het is ook goed om hier te zijn”, antwoord Anjali.  

“Kun je me iets vertellen wat er gebeurt met Amalia, want ik begrijp dat jij naar haar kijkt?” 

“Jazeker kijk ik naar haar. Ik ben altijd bij haar.” 

“Kun je daar iets meer over vertellen, wie ben jij en wat is jouw relatie tot Amalia?” 

“Ik ben Anjali, dochter van Ishaan, mijn vader en Laetitia, mijn moeder. Wij komen uit Brokopondo. Amalia is mijn 

kleindochter, ik ben haar madú, haar oma.” 

Ik ga verder in gesprek met Anjali en kom erachter dat Amalia een herbeleving heeft van de verkrachtingen waar Anjali 

slachtoffer van is geweest. Toen Anjali een meisje van een jaar of dertien was, kwam haar meester, de plantage-eigenaar 

haar regelmatig opzoeken om misbruik van haar te maken. Hierdoor raakte ze zwanger toen ze veertien was. Dit kindje 

werd afgedreven door een abortus. Tijdens de verkrachtingen die doorgingen tot haar negentiende, werd Anjali aan haar 

polsen vastgehouden door haar meester.  

 “Uit een van deze verkrachtingen kwam het mooiste voort wat ik ooit heb mogen ontvangen in mijn korte, ellendige leven; 

mijn dochtertje. Ik heb haar maar even kunnen vasthouden.” 

“Wat is er dan gebeurd, Anjali”, vraag ik. 

“Ik ben gestorven in mijn kraambed”. 
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Terwijl Anjali dit vertelt, begint ze onbedaarlijk te schokken en komt er diep van binnenuit een heel hoog geluid, eerst 

zachtjes en steeds luider. Dit gaat over in een schreeuw die, alhoewel hij zich heeft aangekondigd, me door de intensiteit 

overrompelt. Hier wordt heel oude pijn uitgeschreeuwd. 

Als de rust na circa een minuut weer is teruggekeerd, vraag ik: “Anjali, hoe gaat het nu met je?” 

“Ik ben Amalia”. 

Ik begrijp het meteen. Hier is een verbinding op zielsniveau gaande tussen grootmoeder en kleindochter, waarbij de een de 

last heeft overgenomen van de ander. De kleindochter van de grootmoeder die stierf in haar kraambed toen ze geboorte gaf 

aan de moeder van Amalia.  

“Hoe gaat het nu met je, Amalia?” 

“Ik voel me bevrijd, mijn leegte is weg. Ik kan weer gaan leven”. 

Door de oerkreet heeft Anjali haar kleindochter uit de catatonie gehaald waarin ze was terechtgekomen, doordat de pijn die 

ze gevoeld en overgenomen had van haar oma te heftig was om te dragen. 

 

Maikel was helemaal gesloopt na deze sessie. Maar hij zag er wel al anders uit. Dat bevestigde hij ook toen ik hem ernaar 

vroeg.  

“Het is net alsof mijn gevoel van leegte is verdwenen.” 

 

Een aantal weken later sprak ik Maikel weer. Nu zag hij er echt heel anders uit.  

“Het is net alsof ik heel ben. Dat klinkt misschien raar, maar zo voelt het wel”. 

“Heb je nog gestolen de afgelopen weken?”  

“Neen, helemaal niet en sterker nog, ik ben bezig om terug te gaan naar alle winkels waar ik iets heb meegenomen om te 

vragen of ik alsnog mag betalen of op een andere manier iets kan terugdoen voor ze. Bijna iedereen is blij verrast en 

sommigen zelfs ontroerd. Soms mag ik betalen, maar meestal hoeft dat niet en bedanken ze me voor mijn eerlijkheid”. 
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Ik feliciteer Maikel met zijn herwonnen vrijheid. Louter uit nieuwsgierigheid vraag ik hem nog of hij nog onderzoek heeft 

gedaan in de familielijn. Hij geeft aan dat hij het wel met zijn vader hierover heeft gehad - zijn moeder is dood - maar dat 

deze ook niet verder komt dan dat er in de familie van de moeder wel al langer een zeker geheim rondwaart zonder dat ze 

ook maar enigszins weten waar dit over ging. Kortom, dit onderzoek leverde niet zoveel op.  

 

Systemisch laat dit voorbeeld zien dat als er ergens te veel is gegeven (de 

verkrachtingen in combinatie met het overlijden in het kraambed) dit 

uiteindelijk gecompenseerd zal worden doordat er genomen wordt. Het 

dwangmatig stelen van Maikel is een handeling waarbij systemisch het 

evenwicht van geven en nemen wordt hersteld. De verkrachting was het tegen 

de wil nemen van het lichaam van de vrouw. Dit zal uiteindelijk ergens 

hersteld worden, doordat wordt teruggenomen. Wat we met deze opstelling en 

bovenal hypnose hebben gedaan is dat de pijn die vastzat in het lichaam van 

Anjali, Amalia en generaties later Maikel, via de oerschreeuw van 

Anjali/Amalia eruit is gekomen. Overigens - therapeutisch gezien - is het uiten 

van pijn weliswaar noodzakelijk, maar voor heling onvoldoende. De schreeuw 

is het uiting geven aan de energie die zich had vastgezet. Het overlijden van 

Anjali zorgde ervoor dat deze energie werd doorgegeven van grootmoeder op 

moeder naar kleindochter. Deze kleindochter (Amalia) raakte in catatonie, 

doordat de energie verinnerlijkt werd en letterlijk opgesloten in het lichaam 

van Amalia. Het stelen van Maikel is de naar buiten gerichte energie die 

terugneemt wat te veel is genomen. De echte heling van Maikel kon pas 

plaatsvinden, doordat we volgordelijk Anjalie Amalia hebben laten bedanken 

dat ze bereid bleek de last van oma te dragen. Amalia Anjalie laten bedanken 
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dat ze met haar zielenrust kon zorgen voor de oerkreet en hen beiden Maikel, als man ook, hebben laten bedanken dat hij 

bereid was het evenwicht tussen geven en nemen te herstellen. Op dat moment barstte Maikel uit in huilen. Zijn 

systemische missie, zonder dat hij wist dat hij die had, was volbracht. De pijn was weg, zijn leven kon nu zonder ballast 

beginnen. 

 

 

Els en het systeem dat wil overleven 

 
Tegenover me zit Els. Els is bewaker in een jeugdgevangenis en is door haar werkgever doorverwezen. Haar leidinggevende 

vreest voor een tweede burn-out bij haar. Ze is bij mij voor een kennismaking. 

“Ik mocht zelf kiezen, jij bent één van de drie therapeuten met wie ik ga kennismaken.” 

Els vertelt dat ze 48 is, ongehuwd, geen relatie, geen kinderen. “Wel een kat en mijn werk natuurlijk. Dat is er altijd”, lacht 

ze als een boer met kiespijn. 

Ze vertelt over haar baan. Hoe ze 30 jaar geleden startte als secretaresse bij een bouwhandel en hoe haar carrière een 

bijzondere wending nam toen ze zich op haar 27ste liet omscholen en in het gevangeniswezen terechtkwam. 

“Mijn droom ging in vervulling”, zei ze. “Hier kon ik echt iets betekenen”. 

Totdat drie jaar geleden het licht uitging. Ze kwam in een burn-out terecht die alles bij elkaar bijna zeven maanden heeft 

geduurd. 

“En nog steeds heb ik de naweeën ervan”. “Ik ben angstiger, slaap onrustig, heb het weekend nodig om enigszins bij te 

tanken. En dan komt als klap op de vuurpijl corona.  

Ik heb het volgehouden de afgelopen maanden, maar vraag niet hoe. Op mijn tandvlees. 

Kun je me hierbij helpen?”, vraagt ze me. 

“Jazeker”, antwoord ik. “We gaan naar de basis van je persoonlijkheidsontwikkeling en wat mij betreft betekent dit dat we 

naar je familiesysteem gaan kijken”. Ze valt stil en het is voelbaar dat ze zich terugtrekt. 
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“Wat betekent dat dan?” 

“We gaan je gezin van herkomst en de daaraan gerelateerde familielijnen via een tafelopstelling in beeld brengen om te zien 

wat er in dit systeem is gebeurd en wat dat te maken heeft met jouw situatie nu.” 

“Daar heb ik weleens van gehoord, familieopstellingen heet dat toch?” 

Nadat we hebben afgesproken dat ze me belt als ze een keuze heeft gemaakt, nemen we afscheid. 

 

Dezelfde avond nog gaat de telefoon. “Met Els”. 

“Hallo Els”. 

“Ik ga het doen.” 

“Oké, maar je moest toch nog kennismaken met de andere therapeuten?” 

“Dat hoeft niet meer. Ik heb de enorme weerstand in mezelf gevoeld toen jij mijn familiesysteem ter sprake bracht en 

alhoewel ik de neiging heb om weg te rennen, weet ik inmiddels dat precies de kern is geraakt. Ik moet het nu maar ten 

volste aangaan.” 

 

Onze afspraak plannen we zes dagen later. 

“Kom binnen, Els.” 

Ze komt binnen en gaat meteen zitten op de stoel waar ze vorige keer ook had gezeten. 

“Zullen we maar meteen beginnen?”, vraagt ze. 

“Wat mij betreft prima”, antwoord ik. 

Nadat ik haar heb uitgelegd hoe het werkt met een tafelopstelling en wat zij daarvoor moet doen, vraag ik haar om haar 

gezin van herkomst op te stellen. 

“En met wie moet ik beginnen?”, vraagt ze. 

“Voel maar wie als eerste opgesteld wil worden.” 

Ze kijkt me aan, kijkt naar de blokjes om vervolgens weer naar mij te kijken zonder een blokje te hebben aangeraakt. 
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Ik krijg een idee wat hier mogelijk al gaande is. 

“Voel maar wie als eerste opgesteld moet worden ook als dat niet mag”. 

En meteen pakt ze een groot rood blokje en legt dat neer. 

Zonder dat ik erom vraag, zegt ze:”Dit is mijn vader.” 

“En waarom ligt hij?” 

“Hij is zelf uit het leven gestapt, de week voordat hij 50 werd.  

Ik was veertien en heb hem gevonden.” 

Ze begint intens te huilen. 

 

 

 

“Hier mocht thuis nooit over gesproken worden, pappa werd gewoon doodgezwegen”. 

“Stel de rest van je gezin van herkomst maar op”. 
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Volgordelijk stelt ze zichzelf op met het grote paarse blokje, waarbij de kijkrichting naar de vader is. Haar moeder stelt ze 

daarna op met een klein houtkleurig blokje. Ze twijfelt of dit moet staan of liggen. Uiteindelijk kiest ze voor liggend. Het 

blokje komt aan de andere kant te liggen van het blokje dat Els representeert.  

“Mijn moeder is na de dood van mijn vader in een depressie terecht gekomen en nooit meer hersteld. Mijn jongere broertje 

en zusje waren pas twaalf en vijf. 

Mijn zusje is een nakomertje.” 

“Maar jij was zelf toch ook pas veertien toen je vader uit het leven stapte?” 

“Dat klopt, maar ik was wel de oudste”. 

 

“Stel je broer en zus maar op”. 

Ze stelt ze op met twee blokjes. Haar jongere broer met een blauw blokje en haar zus met een wit blokje. De broer komt 

ook dicht bij de vader te staan, maar met de kijkrichting van de vader weg en de zus komt verder weg te staan. Met de 

kijkrichting uit het systeem en ook iets verder weg van dit systeem. Alsof ze er niet bij hoort. 

“Hoe gaat het met je broer en zus”, vraag ik. 

“Mijn broer doet het goed. Hij heeft een bedrijf in keukenbenodigdheden en exporteert vooral veel naar Duitsland. Hij heeft 

een grote mond en weinig oog voor zijn omgeving. 

Met mijn zusje heb ik niet zoveel contact. Ze zit in Portugal ergens in een of andere commune.” 

“En je moeder?” 

“Die is drie jaar geleden gestorven in een verpleeghuis. Volledig dement. Ze herkende ons ook niet meer.” 

 

Het is duidelijk dat dit een systeem is met een dynamiek die leidt tot ziekte, opoffering en aan de andere kant krachtig 

positie kiezen dan wel van de aardbodem verdwijnen. Het is duidelijk dat we verder moeten gaan zoeken om te achterhalen 

wat hier is gebeurd. 
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Ik vraag Els waar we verder in dit systeem naar moeten gaan kijken. 

“Naar mijn opa.” 

“De vader van vader?” 

“Ja klopt”, zegt ze. 

“Stel maar op.” 

 “Heb je een zwart blokje?”, vraagt ze.  

“Neen, wel een zwarte sleutel of dat zwarte boek”, opper ik terwijl 

ik mijn kantoor rondkijk op zoek naar zwarte voorwerpen. 

“Doe dat boek maar”, zegt Els. 

Ze neemt het boek aan, maar kan het met geen mogelijkheid op 

tafel leggen. 

“Als het verder weg een plek moet krijgen dan kan dat ook”, zeg ik 

tegen haar. 

“Mag dat ook in de kamer hiernaast en mag het ook op de grond?”  

“Jazeker”. 

Ze loopt weg en ik hoor haar het boek bijna bij de voordeur leggen zo’n vijftien meter bij de tafel vandaan. 

Als ze terugkomt en gaat zitten, zegt ze bijna op fluistertoon: “Mijn opa was een NSB’er”. 

 

Het wordt langzaam duidelijk dat zich hier een familiegeschiedenis ontvouwt, waarbij opoffering van de ene generatie de 

schuld van de eerdere generatie moest vereffenen. Els vertelt dat haar opa een goedlopende bakkerszaak had totdat hij lid 

werd van de NSB. In de oorlogsjaren ging het met iedereen slecht, maar wonderwel ging het met de zaak van opa goed. Na 

de oorlog werd hij gemeden en ging zijn zaak uiteindelijk failliet. 
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 “Papa was nog een klein kind toen hij op school gepest en geslagen werd. Hij werd voor vuile NSB’er uitgemaakt, terwijl hij 

er toch ook niks aan kon doen dat zijn vader voor de NSB koos”, vertelt ze met een diepbedroefd gezicht. Ze vraagt om 

bevestiging en die geef ik haar. 

“Zeker kon je vader hier niets aan doen, het was niet zijn keuze. Hij was een kind”. 

 

Een ideologie, wat we er moreel ook van vinden, is een krachtige aandrijver voor het laten ontstaan van een ‘nieuw’ 

systeem. Maatschappelijk borrelt er van alles en opeens, zo lijkt het in ieder geval, komt er iemand met een 

gedachtengoed, dat wellicht niet nieuw is, maar precies past bij de tijdsgeest op dat moment. Als dit gedachtengoed is 

gekoppeld  aan een sterk gevoel van onrecht en/of streven naar idealen, is de kans vrij groot dat die mensen zich hierbij 

aansluiten die zich door dit gedachtengoed gezien en gehoord voelen. Zo ontstaan vanuit bewegingen partijen en met 

voldoende kritische massa, machtsblokken. Hoe meer macht een partij vergaart ten koste van anderen, hoe meer het onder 

druk komt te staan om aan de kant geschoven te worden. Een beweging, partij en daarmee systeem met een sterke 

ideologie zal, net als een organisme, ‘alles’ doen om te overleven.  

 

In dit voorbeeld is duidelijk dat de familie een hoge prijs heeft betaald voor het sympathiseren met een ideologie die 

uiteindelijk als partij de macht verloor en als organisatie ontmanteld werd. En net als het voorbeeld van Maikel, laat ook dit 

systeem zien dat opoffering door de volgende generatie, de schuld moet vereffenen van de vorige generatie.  

 

Het taboe, het NSB-lidmaatschap van opa, woekerde voort en zorgde voor een volgende taboe, de zelfdoding van de vader 

van Els. In de therapie met Els is dat het eerste waar we naar gekeken hebben. Dat had wel een consequentie. Want in de 

volgordelijkheid van kijken: eerst de zelfdoding van vader, vervolgens het NSB-lidmaatschap van opa, ontstond vanzelf het 

kijken naar de NSB als systeem. Het wonderlijke dat steeds gebeurt als gekeken wordt naar dat waar lang niet naar 

gekeken mocht worden, is dat er ruimte ontstaat. Ik heb dit gedaan door Els in de verschillende posities te laten staan. De 

positie van de vader die koos voor zelfdoding, de positie van de opa die koos voor lidmaatschap van de NSB en vervolgens 
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de positie van het systeem NSB zelf. Op iedere positie voelde ze de intensiteit van er niet mogen zijn en de drang om dat 

wel te willen. Toen Els dit had gedaan, kwam er een diepe dankbaarheid en besef dat zij zich niet voor niets zo op haar plek 

voelde bij jonge mensen die de wet hadden overtreden. Jonge mensen die iets deden wat niet mocht en waarvoor ze 

gestraft werden. Ze besefte dat de jonge mensen die zich toentertijd aansloten bij de NSB, dit deden omdat ze geloofden in 

de ideologie en de identiteit die het ze gaf. Het was deze identiteit die ze trots maakte om wie ze waren. Dit wilden ze 

behouden tegen elke prijs. Het overleven van het systeem was gekoppeld aan overleven van de identiteit van het individu. 

 

“Ik snap nu beter waarom ik altijd compassie heb gevoeld voor jonge mensen die wij criminelen noemen”, vertelde ze me 

na afloop van de sessies. En ik snap nu ook het verband tussen mijn huidige werk en datgene wat in de familie van mijn 

vader is gebeurd. Ik rouw om de ernstige gevolgen die de NSB-ideologie met zich mee heeft gebracht, maar heb in onze 

sessie gevoeld dat ik compassie heb met mijn opa. Ik ben hier dankbaar voor want het brengt rust in mijn hart. Wat ik niet 

snap, maar wel tot in mijn teennagels voel, is de compassie en mildheid naar het NSB-systeem. Ik vind het echt raar en 

doet me gruwelen en toch is het zo”.  

 

Als we de bril van moraliteit en oordelen afzetten, kunnen we zien dat 

ieder systeem de dynamiek van overleving met zich meedraagt. Een 

dynamiek die zo krachtig is dat ze mensen in staat stelt om andere 

mensen (en dieren) te doden. Door de kracht van deze dynamiek te 

erkennen, ontstaat een buiging voor het leven zelf. 
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Tot slot 

Families en hun geschiedenis zijn voor mij altijd boeiend om naar te kijken. Bezien vanuit de systemische bril geven ze zicht 

op thematiek waar mensen nu last van kunnen hebben. Deze thematiek blijkt nogal eens het symptoom te zijn van een 

verstoring van één of meerdere systemische principes. Deze principes (binding, ordening, balans en overleven) passen een 

op een ook simpelweg bij het leven zelf. Het leven maakt geen onderscheid naar wat erbij zou mogen horen en wat niet, 

alles hoort erbij. Alles heeft ook zijn plek. Er is een constante uitwisseling van energie, totdat de balans ervoor zorgt dat de 

beweging stopt. En ‘last but not least’, alles wat leeft wil in de basis overleven. Het zal doen wat nodig is om de dood of het 

afsterven te vermijden of op zijn minst uit te stellen. 

 

Betekent dit dat met systemisch werken altijd een oplossing wordt bereikt die voor de cliënt voldoende is? Zeker niet. Soms 

zit iets zo ‘verstopt’ of ‘dicht’ in het systeem dat geen opening gevonden kan worden. Ook kan de 

persoonlijkheidsontwikkeling de heling tegen houden. Onbewust kan de cliënt letterlijk niet loskomen van de dynamiek, 

omdat dit onthechting van het familiesysteem - of een deel ervan - betekent. Niet ieder kan of wil dit offer brengen. In de 

casussen die ik beschrijf, is het wel gelukt een opening te vinden. Met Bea heb ik in 2 vervolgsessies gewerkt aan het 

innemen van een eigen plek en bewust zijn als ze weer op de ‘verkeerde’ plek terecht komt. In haar woorden: “De onrust is 

voor 80% al minder”. Els snapt nu nog beter waarom ze haar werk wil blijven doen, maar ervaart nu ook ten volste dat ze 

hiervoor geen verdere opoffering hoeft te doen. De systemische schuld uit het verleden is vereffend. Ze voelt zich een vrij 

en gezegend mens. 

 

De verhalen van een aantal van mijn cliënten heb ik je verteld zodat je beseft welke impact de geschiedenis van het 

familiesysteem ook op jouw leven kan hebben én dat het mogelijk is om daar balans en evenwicht in te vinden. Ik gun jou 

van harte dat jij vanuit deze principes naar jouw leven en dat van je dierbaren kunt kijken. Het zal je inzichten verschaffen 
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die je huidige vraag of klacht in een heel ander perspectief plaatsen en daarmee je leven verrijken. Deze verrijking zal als 

een inktvlek werken in en op je omgeving. 

 

Laatst kreeg ik een prachtig plantje van iemand. Op de pot stond dat dit kleine plantje de lucht reinigt van 16 m2 rondom 

het plantje. Wat als wij hetzelfde zouden doen als dit plantje? Dát doen wat nodig is om compassie te krijgen met onszelf 

waardoor we compassie krijgen met onze omgeving. Als het ieder van ons lukt om 16m2 om ons heen energetisch te 

reinigen dan ziet de wereld er echt anders uit. 

 

Doe wat je kunt doen en vertrouw op jezelf. 
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