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Schipbreukelingen, het schip breekt in een storm of na een 

aanvaring doormidden en de opvarenden lopen gevaar om te 

verdrinken. Als we het schip als metafoor voor het gezin zien 

dan heeft dit schip na de tweede wereldoorlog enorme 

gevaren getrotseerd. De harde stormen, onverwachte klippen 

en schepen die totaal onverwachte koersen varen hebben het 

aantal schipbreukelingen doen toenemen. 

 

Kijken we naar gezinsgeschiedenissen dan is de kiem van veel 

problemen meestal al generaties hiervoor gelegd. Maar we 

hangen de vuile was niet buiten en vaak weten kinderen niet 

hoe het er bij hun ouders (of grootouders) aan toe ging. 

Terwijl daar vaak de oplossing ligt voor onverklaarbare 

angsten, gestoord gedrag of een diepgevoelde pijn. Maar ook 

klachten als ADHD, depressie, borderline kunnen voortkomen 

uit een bron die generaties geleden begon te borrelen.   

 

Bij familieopstellingen gaan plaatsvervangers op de plaats 

van gezinsleden (kinderen en ouders, broers en zussen, 

levenden en doden) staan en onthullen daar onbesproken 

levens en gebeurtenissen die van blijvende invloed zijn 

geweest op levens die daarop volgen. Ze geven een inkijk in 

het eigen ‘zijn’. Onderzoeken, duiden en een plaats geven is 

vaak het begin van een oplossing.  

 

De volgende verhalen proberen te laten zien waar de bron 

ligt. Ze zijn gebaseerd op gedeeltelijk ware geschiedenissen 

maar uitgebreid met eigen fantasie en verhalen die er op 

aansluiten. Alle namen zijn gefingeerd om de privacy te 

waarborgen.  
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Als kind vroeg Nadine zich al af waarom haar opa Steef en 

oma Suzanne getrouwd waren. Uit de verhalen begreep ze 

wel dat het geen liefdevolle, onbezorgde verbintenis was. 

Steef was rijk en had het gemaakt, maar hij was verre van 

geliefd in het dorp waar ze woonden. Hij was streng en gierig, 

leefde in zijn eigen wereld en ging het liefst alleen op stap. 

Een dominante man, alles moest precies zo gaan als hij wilde. 

Zijn grootste interesse was geld verdienen, ook al ging dat ten 

koste van andere mensen.  

Suzanne daarentegen was een intelligente en warme vrouw. 

Haar ouders hadden haar aan Steef gekoppeld, tegen haar wil. 

Ze verdroeg het gedrag van haar man omdat dat nu eenmaal 

zo hoorde. Een echtscheiding was een schande en zolang haar 

man haar niet sloeg kon ze het verdragen om bij hem te 

blijven. Na drie kinderen, een zoon en twee dochters, sliepen 

ze apart en een van de weinige gezamenlijke momenten was 

het middageten. De kinderen moesten zich keurig gedragen 

om zo de status van hun vader nog verder te verhogen. 

Barbara was hun jongste, een mooie meid. Hij hoopte dat ze 

wat zou bereiken in het leven, een goede partij trouwen zodat 

hij niet bij hoefde te springen. 

 

Bij de ouders van Nadines vader - Jozef en Anna -  werd er 

ieder jaar weer een baby geboren. Uiteindelijk kwamen er 

tien kinderen en het gezin had het niet breed. Om al die 

monden te voeden was er heel wat geld nodig. Anna was 

bazig en streng en liet de kinderen geen ruimte om zich te 

ontwikkelen. Ze moesten meehelpen in het gezin, werken om 

hun brood te verdienen. En moeders wil was wet, een eigen 
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mening werd niet op prijs gesteld. Haar man Jozef was een 

grote, tengere man met een mooie witte snor. Hij leek een 

rustig persoon die tevreden was, vooral als hij op zijn tijd een 

pijpje kon roken. Klaas was hun zevende kind, niet al te slim 

maar hardwerkend en zuinig, net als zijn ouders. Zijn oudere 

broers en zussen vonden hem typisch. Hij had een speciale 

band met zijn vader en ging vaak met hem vissen op 

zondagmiddag. Geen van de andere kinderen mocht dan mee. 

Dat vonden ze vreemd maar niemand durfde er tegen in te 

gaan.  

Barbara en Klaas ontmoetten elkaar op de kermis. Klaas was 

daar voor het eerst, dit soort uitspanningen werden door zijn 

moeder niet toegestaan. Maar nu hij bijna volwassen was 

vond hij dat hij eens moest kijken hoe het toeging in het dorp  

bij dat jaarlijkse feest. Barbara viel als een blok voor de mooie 

boerenzoon, ook al had hij geen geld en geen goede baan. Ze 

wist dat haar vader het er niet mee eens zou zijn dus spraken 

ze stiekem af. Ze zette haar vader voor het blok door te 

vertellen dat ze zwanger was. Na een overhaast huwelijk 

bleek dat vals alarm. Dertien maanden na hun trouwen werd 

Nadine geboren. Twee jaar later werd haar zusje geboren.  

Ze verhuisden al snel naar een nieuw groot huis, betaald door 

Steef, de vader van Barbara. Klaas werkte als chauffeur bij 

een grind- en baggerbedrijf. Hij mistte het boerenleven en 

bouwde een grote stal voor het fokken van geitjes aan de 

zijkant van hun huis. Iedere dag na zijn werk was hij in de 

stallen te vinden. Nadine vond het in het begin heerlijk om 

hem te helpen. De kleine pasgeboren geitjes mocht ze voeren 

en knuffelen. Daar genoot ze van. Van haar verdere jeugd kon 



 

   10   
  

ze niet veel actief terughalen. Het was net of haar 

herinneringen diep weggestopt lagen. 

 

Nadine ging na een moeilijke puberteit met veel ruzies uit 

huis naar een internaat. Daarna ging ze psychologie studeren 

en specialiseerde zich in systemisch werken. Een onderdeel 

van de opleiding was dat je zelf een aantal familieopstellingen 

onderging. De eerste keer dat ze een familieopstelling kreeg 

werd alle grond onder haar voeten weggevaagd. Zaken die ze 

jarenlang diep had verborgen werden door wildvreemde 

mensen naar boven gehaald en gevoeld. De plaatsvervanger 

van haar moeder legde precies haar vinger op de zere plek, 

haar vaders remplaçant reageerde zoals haar vader had 

kunnen doen.  

 

Tijdens de opstelling die geleid wordt door een ervaren 

therapeut die les geeft op haar opleiding, wordt eerst haar 

familie opgesteld. Dat doet Nadine zelf, ze kiest de 

plaatsvervangers – allemaal studiegenoten - en zet ze op een 

plek die voor haar goed voelt. 

Als er verder gesproken wordt over de vader, moeder etc. gaat 

het over de plaatsvervangers tenzij expliciet vermeldt. 

 

“Ik zet mijn vader in de hoek, samen met mijn moeder en mijn 

zusje. Ik sta in de andere hoek.” 

 

Nadine 
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De opsteller vindt het een curieuze opstelling en vraagt de 

plaatsvervangers hoe ze zich voelen. Meestal gaan ouders en 

kinderen in een soort kring staan. Haar zusje heeft nergens 

last van, die voelt zich prima bij haar ouders. Haar moeder 

zegt dat ze erg zenuwachtig is. 

“Ik heb het gevoel dat ik niet dicht genoeg bij je ben. Dat ik je 

in de steek laat als je zo ver van me afstaat. Waarom kom je 

niet hier bij ons staan?” 

De plaatsvervanger van haar vader reageert bozig.  

“Ik sta hier in de hoek en het voelt alsof ik straf krijg en in de 

hoek wordt gezet. Ik voel me erg alleen en heb het koud, net 

alsof er vroeger iets ergs gebeurd is.” 

De plaatsvervanger van Nadine voelt zich ook niet prettig en 

erg onveilig.  

 

De therapeut vraagt aan Nadine op welke manier ze zich 

veiliger kan voelen. Nadine vertelt dat ze zich bij haar oma 

het meest op haar gemak voelde. Er worden plaatsvervangers 

voor haar oma Suzanne en opa Steef opgesteld. De oma staat 

achter haar, opa Steef staat naast haar moeder. 

“Hoe voelt het met oma achter je?” vraagt de opsteller. 

“Dit voelt veel fijner en vertrouwder. Ik heb het idee dat ik nu 

kan ademen. Het liefst zou ik me om willen draaien zodat ik 

de anderen niet hoef te zien.” 

De opsteller draait haar om zodat ze recht in het gezicht van 

haar oma kijkt.  

De oma voelt zich erg opgelaten.  

“Ik hou van haar maar er is iets vreselijks dat om haar heen 

hangt. Ik weet niet wat dat is.” 
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Nadine kijkt naar de opstelling. De ouders van haar vader 

ontbreken nog, die moeten ook opgesteld worden. 

Ze kiest twee plaatsvervangers en zet die naast haar vader in 

de hoek.  

De moeder van Klaas vindt het prima op die plek. 

“Ik heb nooit zoveel op gehad met mijn schoondochter, ik voel 

weinig voor haar. Mijn kleinkind Nadine heb ik nauwelijks 

gezien. Ik heb geen contact, geen verbinding met haar.” 

Ook de vader heeft weinig met Nadine op.  

“Ze doet me niks. Maar vreemd genoeg voel ik me schuldig. Ik 

heb iets gedaan wat niet hoort. Ik weet niet wat het is. Maar 

het lijkt net alsof ik zelf ook niet goed behandeld ben.” 

Bij Nadine borrelt er iets naar boven. In het ouderlijk huis van 

haar vader waren er zaken waar niet over gepraat mocht 

worden. Via een buurmeisje was Nadine er achter gekomen 

dat haar opa Jozef een jaar in de cel had gezeten vanwege iets 

strafbaars dat hij gedaan had. Ze had gevraagd aan haar 

moeder wat dat was maar die wilde geen antwoord geven. 

Alleen maar dat het heel erg was wat hij gedaan had, een 

schande voor de familie.  

“Je mag er niet over praten, je vader wordt woedend als hij er 

achter komt dat je weet dat zijn vader in de gevangenis heeft 

gezeten.” 

 

Tijdens de opstelling omarmt haar vader zijn eigen vader 

(nog steeds de plaatsvervangers) en ze kloppen elkaar op de 

rug.  

Op dat moment breekt er iets in Nadine. Ze begint te huilen 

en te schreeuwen en kan niet meer ophouden. De tranen 

lopen over haar wangen. Allerlei vreselijke herinneringen die 
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ze jarenlang heeft weggestopt komen plotseling naar boven. 

Op dat moment beseft ze waarom haar opa gevangen heeft 

gezeten en komen er vreselijke taferelen naar boven. Die 

twee hebben allebei hetzelfde gedaan met onschuldige kleine 

meisjes. Ze hebben hun jeugd afgepakt, hen kapot gemaakt. 

    

Ze vond het heerlijk om met de kleine geitjes te spelen maar 

na een paar maanden riep haar vader haar iedere dag na het 

eten naar de stal. Ze mocht helemaal niet meer knuffelen met 

de geitjes, hij trok haar onderbroekje uit en deed allerlei 

dingen met haar die pijn deden. Hij zei er iedere keer bij dat 

ze bijzonder was en zijn lieveling, dit was hun geheimpje dat 

ze tegen niemand mocht vertellen. Ze deed alsof het niet 

gebeurde. Het was net of een ander deel van haar in de stal 

met haar vader allerlei verboden dingen deed. Hij noemde 

haar nooit bij haar eigen naam, als hij met haar bezig was 

heette ze Meisje. Net alsof ze iemand anders was. In feite was 

dat ook zo omdat ze tijdens zijn ‘behandelingen’ buiten 

zichzelf trad, net alsof ze er niet was. Dat was voor haar de 

manier om er mee om te gaan. Buiten de stal leek het alsof het 

nooit gebeurd was. 

 

Vanaf de eerste klas, ze was 6 jaar, was ze vaak ziek. Ze had 

onverklaarbare maag- en darmklachten. Geregeld ging ze 

naar de huisarts maar die kon na uitwendig onderzoek nooit 

iets vinden.  

“Er zijn zoveel kinderen die buikpijn hebben. Sommige omdat 

ze bang zijn dat ze geen goede cijfers halen en bij anderen zijn 

het groeistuipjes. Ze groeit er wel overheen.” 
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Hoewel ze het heerlijk vond op school keek ze uit naar de 

vakanties. Samen met haar zusje mocht ze dan gaan logeren 

bij oma Suzanne. Vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt 

kwamen spelen en iedere dag was een feest. Ze vond het 

fantastisch om de hele vakantie bij haar oma te zijn en voelde 

zich daar veilig. Opa Steef zag ze nauwelijks, haar vader was 

ver weg en ze hoefde niet bang te zijn dat ze naar de stal werd 

geroepen.  

Op een dag lette ze niet goed op tijdens het fietsen en viel ze 

hard met het fietsstuur in haar buik. Oma vond het zo ernstig 

dat ze de dokter waarschuwde omdat ze op de bank lag te 

kermen van de pijn. Toen de dokter arriveerde onderzocht hij 

haar onderbuik en de binnenkant van haar benen. Ze zag zijn 

ernstige blik en samen met haar grootmoeder vertrok hij naar 

de gang. Ze hoorde een discussie tussen hen en begreep niet 

wat er aan de hand was. Waarom maakten ze ruzie over haar 

valpartij? Ze had het toch niet expres gedaan? Ze hoorde haar 

oma de dokter beloven dat ze het uit zou zoeken. Toen oma 

Suzanne weer binnenkwam leek die erg van streek. Ze keek 

op een vreemde manier naar haar en ze daardoor voelde ze 

zich verward. 

 

Enkele dagen later was ze weer helemaal opgeknapt. Haar 

zusje speelde met een buurmeisje en oma en zij dronken 

samen een kopje thee. Oma zei dat ze als grote mensen met 

elkaar moesten praten. Ze zag aan haar gezicht dat het om 

iets belangrijks ging. 

‘Heeft je papa je wel eens aangeraakt op een plek waar je het 

niet graag had?’ 

Ze begreep er niets van, wat bedoelde ze. Oma vertelde haar 
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dat waar meisjes uit plassen een plekje is waar niemand aan 

mocht komen. Ze vroeg haar rechtstreeks of papa haar daar 

wel eens had aangeraakt. Toen ze het over het plasplekje had 

wist ze meteen wat oma bedoelde. Ze voelde zich helemaal 

koud worden. Daar mocht ze niets over zeggen van papa. Het 

was een geheim tussen hem en haar. Als ze er over zou 

kletsen zouden er vreselijke dingen gebeuren en dat zou 

allemaal haar schuld zijn. Ze was toch papa’s grote lieve 

meid? Ze had hem beloofd dat ze er met niemand over zou 

praten. Die belofte had ze uit angst gedaan maar ook omdat 

hij haar van alles beloofd had. Haar grootmoeder keek naar 

haar gezicht waar van alles op te lezen viel en drukte haar 

tegen zich aan. Ze zei dat ze haar moest vertrouwen en alles 

moest vertellen wat er tussen haar en haar vader gebeurd 

was. 

 

Toen ze de spanning op haar oma’s lieve gezicht zag, brak 

haar weerstand en vertelde ze haar grote geheim. Dat ze na 

het eten iedere dag naar het achterste gedeelte van de stal 

moest komen bij de laatste geitenhokken. Hij kon vandaaruit 

het huis goed in de gaten houden en stoppen als er iemand 

hun kant op kwam. Daar deed hij allerlei dingen met haar 

waar ze niet over wilde of kon praten. Ze wist dat het niet 

goed was wat hij deed, maar als zij hem aan zou klagen moest 

hij naar de gevangenis en werd hun hele leven overhoop 

gegooid. Dan zouden ze arm worden en iedereen in het dorp 

zou hen met de nek aankijken. Het was niet zo erg wat hij 

deed. Ze vertelde dat ze er niet was als hij bezig was.  

Haar oma was erg van slag door haar verhaal. Het enige wat 

ze uit kon brengen was dat ze haar ging helpen, met tranen in 
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haar ogen. Ze beloofde haar dat ze er met niemand over zou 

praten maar dat zij ervoor ging zorgen dat haar vader haar 

niet meer lastig zou vallen.  

 

Een paar dagen later vertelde oma haar dat ze een oplossing 

had gevonden. Ze moest op school slecht luisteren, niet goed 

haar best doen en veel ruzie maken.  

In september begon de school en ze deed net alsof ze niets 

snapte. Ze vocht met andere leerlingen en was brutaal tegen 

de juf. Het resultaat was inderdaad een slecht rapport en haar 

ouders werden op school ontboden. Ze waren in alle staten en 

begrepen er niets van, vorig jaar ging het zo goed op school 

en hoorde ze bij de besten van de klas. Ze belden naar oma 

Suzanne en overlegden met haar wat ze het beste konden 

doen. Die gaf als oplossing dat Nadine naar een internaat 

moest worden gestuurd. Iedereen dacht dat het een straf was 

voor haar maar ze vond het er heerlijk. Ze voelde zich veilig 

en kon zich weer ontspannen. In de vakanties thuis was ze 

een boos en opstandig kind. Dan viel haar vader haar nog 

steeds lastig en ze durfde niets tegen haar oma te zeggen. Die 

had gedreigd dat ze de politie zou inschakelen als hij nog een 

vinger naar haar uitstak.  

 

Toen haar oma plotseling stierf aan een hersenbloeding werd 

ze thuis gezien als een vervelende puber. Het vroeger zo 

rustige, stille en brave meisje was boos en agressief, ze was 

onhandelbaar. Ze reageerde haar frustraties en angsten af op 

haar moeder. Een moeder die haar niet beschermde en 

dingen liet gebeuren. Nadine gaf haar de schuld van wat er 

met haar gebeurd was en nog steeds gebeurde. Zonder 
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woorden, want er werd niet over gesproken. Maar ze zag aan 

de reacties van haar moeder dat die wist wat er aan de hand 

was. Nadine kon niet begrijpen dat haar moeder alles wat er 

zich thuis afspeelde niet zag of wilde zien.  

 

Met Kerstmis kwam ze twee weken thuis uit het internaat en 

weer drong haar vader zich aan haar op. Ze wist niet hoe ze 

hem kon stoppen. Hij wilde haar dwingen tot allerlei nieuwe 

standjes en ineens ging er bij haar een knop om. Ze beukte op 

hem in, sloeg hem waar ze hem maar kon raken en vertelde 

hem dat ze niet meer van hem hield.  

“Jij bent mijn vader niet meer, je bent een monster. Ik haat je.”  

Hij verweerde zich niet. Ze was zo boos op hem, maar vooral 

op haar moeder die haar ogen en oren dicht hield. Vanaf dat 

moment, ze was 17 jaar, eindigde zijn seksuele 

toenaderingen.  

 

De opstelling wordt stopgezet omdat Nadine totaal overstuur 

is. Haar docent neemt haar apart. 

“Heb je hier nooit hulp voor gehad? Heb je alles alleen 

verwerkt?” 

Nadine knikt huilend. “Alleen mijn oma begreep me en hielp 

me. Toen zij dood ging had ik niemand meer.” 

“Ik denk dat je professionele hulp nodig hebt om dit een 

plaats te kunnen geven en te verwerken. Wil je een afspraak 

maken met een psycholoog? Zal ik dat voor je regelen?” 

“Mijn vader wil ik nooit meer zien, voor mij is hij dood. Met 

mijn moeder heb ik eigenlijk medelijden omdat ze 

waarschijnlijk niet anders kan dan ze doet. Maar ze is wel erg 

slap. En oneerlijk tegenover mij, haar kind. Door alles wat er 



 

   18   
  

gebeurd is, heb ik me voorgenomen om het anders te doen, 

om mensen te helpen. Deze studie heb ik gekozen omdat ik zo 

mensen kan helpen die op dezelfde manier door hun ouders 

in de steek zijn gelaten.” 

 

Tijdens de gesprekken met de psycholoog hadden ze het over 

het misbruik maar ook over vriendjes en seksualiteit. Nadine 

had al gemerkt dat er op dat vlak iets aan haar schortte. Zo 

gauw een jongen iets verder wilde gaan werd ze bang. Als ze 

aan haar lichaam kwamen werd ze overmand door paniek en 

begon ze heftig te trillen. Dankzij de psychologische hulp 

leerde ze haar lichaam weer te accepteren. Toen ze er voor 

haar gevoel mee ‘klaar’ was stortte ze zich op haar werk. Ze 

was goed in haar werk als opsteller en de cliënten moesten 

soms lang wachten op een afspraak in haar overvolle agenda.  

Aan een relatie was ze nooit begonnen. Niet alleen door haar 

jeugdervaringen maar ook omdat het werk haar helemaal 

opslokte. Ze had gewoon geen tijd voor vrijblijvende 

afspraakjes met mannen. Toen ze bijna 40 was had ze even 

gedacht dat ze graag een kind wilde maar tegelijkertijd wist 

ze dat het nooit zou gebeuren. Ze had geen partner en ze 

wilde haar eventuele kind niet opzadelen met haar eigen 

angsten en verleden.  

 

Nu ze een jaar of vijftig was wilde ze graag haar expertise 

doorgeven aan de nieuwe generatie. Mensen uitnodigen in de 

spreekkamer of laten toekijken bij een opstelling werd door 

de meeste cliënten bedreigend gevonden. Ze besloot om een 

seminar te organiseren voor gezinnen die aangaven dat er 

iets niet klopte. Niet alleen de cliënt moest komen maar ook 
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de partner en de kinderen die een rol speelden bij het 

probleem. Ze selecteerde de cliënten die op het podium hun 

problemen zouden blootgeven met zorg. Ze vertelde hen dat 

er een paar honderd mensen naar hen zouden kijken maar 

dat het niet ging om beoordeling of veroordeling maar om te 

laten zien hoe systemisch werken helderheid kon bieden. 

Soms vertelde ze summier over haar eigen eerste ervaring 

met een opstelling en hoeveel verlichting dat haar gegeven 

had. Waar bij haar het probleem lag liet ze dan in het midden. 

Ze vertelde wel dat ze nooit zover had kunnen komen als ze 

alle problemen in het donker had gelaten. Wonderlijk dat ze 

nu al jarenlang allerlei mensen hielp om hun geheimen te 

doorgronden of te vinden. Zij, die als kind zelf alles verborgen 

had gehouden en pas op latere leeftijd de kans had gekregen 

om zich echt met mensen te verbinden.  

 

In een paar gevallen was het haar eigen verhaal waarmee ze 

mensen over de streep had getrokken om mee te doen. 

Behalve dat ze er zelf iets aan zouden hebben, zouden er veel 

behandelaars in de zaal zitten die later zelf weer andere 

mensen zouden kunnen helpen. Het feit dat niets van datgene 

wat er werd besproken naar buiten zou komen maakten het 

vertrouwen in Nadine en het systemische werk nog groter.  
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In de wachtkamer 1 

De zaal waar de familieopstelling gehouden wordt stroomt 

langzaam vol. Er zijn zo veel aanmeldingen dat er een groot 

aantal mensen teleurgesteld moet worden. Naast degenen die 

een opstelling krijgen, zit er voor in de zaal een grote groep 

plaatsvervangers waaruit straks gekozen kan worden. Het 

zijn vrijwilligers die dit belangeloos doen. Een leuke 

bijkomstigheid is dat ze gratis dit congres mogen bijwonen.  

Als je als plaatsvervanger wordt gekozen, vraagt dat een 

grote inleving in de persoon waar je voor staat. Dat betekent 

dat je eigen persoonlijkheid er in feite niet meer toe doet. Het 

is met name belangrijk om je te verbinden met alles  wat er in 

vorige generaties heeft plaatsgevonden. Of om je daar van te 

distantiëren. De meest uiteenlopende emoties komen naar 

boven bij de mensen die de plaats innemen van de 

hulpvragers, hun ouders en voorouders, broers en zussen. 

Nog in leven of overleden, dat maakt niets uit. Woede, 

verdriet, haat, vertrouwen en liefde komen naar boven. Ze 

reageren boos, blij, hatelijk of vriendelijk: precies zoals de 

persoon zich vroeger gevoeld heeft. De meeste 

plaatsvervangers doen dit niet voor de eerste keer. Ze zijn 

druk in gesprek, vertellen elkaar hun ervaringen met eerdere 

opstellingen en soms met een opstelling die ze zelf gehad 

hebben en die hen inzicht in hun eigen problematiek gegeven 

heeft.  

 

In een aparte ruimte worden de families ontvangen die de 

eerste dag opgesteld gaan worden. Nadine heeft er voor 

gezorgd dat de sfeer in deze ‘wachtkamer’ voor ontspanning 
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zorgt. Lichte klassieke muziek op de achtergrond en een 

uitgebreide keuze aan eten, koffie, thee en frisdrank, 

gemakkelijke stoelen. Toch is de sfeer in de kamer geladen, 

vol verwachting. De aanwezigen zeggen weinig tegen elkaar 

en het lijkt alsof ze ieder oogcontact vermijden. Nadine zit er 

niet bij, die heeft zich in een andere kamer terug getrokken 

om zich voor te bereiden en zich te concentreren op wat er 

komen gaat. In een hoekje zitten een moeder en haar zoon, 

Hermine en Fred. Ze zijn straks als eerste aan de beurt. Ze 

willen niets eten of drinken en ze fluisteren tegen elkaar.  

 

Tegenover hen zit een echtpaar met hun zoon: Simone, 

Sander en Frans. Simone lijkt heel strijdbaar. Haar man en 

zoon kijken elkaar soms aan en glimlachen. De moeder lijkt 

dat niet te zien en probeert een gesprek aan te knopen met de 

koffiedame. De familie die die dag na hen opgesteld gaat 

worden is nog niet aanwezig.  

 

De sfeer in de zaal is geladen. Niet alleen de hulp vragende 

volwassene gaat aan deze familieopstelling meedoen, maar 

ook het kind (of de kinderen) dat problemen geeft. Hoe zal de 

opsteller daar mee omgaan? Meestal blijven kinderen buiten 

schot om te voorkomen dat ze nog meer dan gewoonlijk het 

gevoel krijgen dat het hun schuld was dat alles niet perfect 

loopt, hun schuld dat ouders gescheiden zijn of ongelukkig.  

 

Nadine heeft veel ervaring in opstellingen. Haar grijze haar 

ligt als een krans om haar hoofd en vaak zeggen mensen na 

afloop dat ze zich zo veilig bij haar gevoeld hebben. Ze 
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probeert haar cliënten het gevoel te geven dat ze  beschermd 

worden, wat hun probleem ook is.  

 

Nadine had lang geaarzeld of ze kinderen in het systeem 

moest opstellen en aanwezig laten zijn. Zou dat niet te heftig 

zijn, te confronterend? Ze had er ’s nachts van wakker gelegen 

maar tijdens een korte droomslaap kwam er een beeld naar 

voren waarin kinderen een duidelijke plek eisten. Ze 

vertelden haar in haar droom dat ze het recht hadden om 

erbij te zijn omdat zij het kind van de rekening waren. Dat 

had haar uiteindelijk doen besluiten om behalve de vader 

en/of moeder ook het kind of de kinderen uit te nodigen. In 

haar droom kwamen de kinderen haar allemaal een kus 

geven om haar te bedanken. Dat moest wel een goed 

voorteken zijn. 

 

  



 

   24   
  

In de wachtkamer 2 

Hermine en Fred lijken erg opgelucht als ze de kamer voor de 

gasten binnen komen. Nadine en de plaatsvervangers die zij 

gekozen hebben ze meegenomen en samen drinken ze een 

kopje koffie. Hermine heeft nu wel honger en eet snel een 

broodje. Simone, Sander en Frans, de ouders en hun kind die 

zo meteen opgesteld gaan worden, willen graag van hen 

weten hoe het gegaan is. 

“Het is ongelooflijk dat wildvreemde mensen je vertellen hoe 

je je destijds voelde en hoe je man zich voelde. Ik kan het echt 

niet bevatten.”  

Meer wil Hermine niet kwijt, ze kan deze mensen moeilijk 

gaan vertellen dat ze problemen met het respecteren van 

mannen heeft.  

Nadine vindt dat de mensen die nog aan de beurt zijn nog niet 

teveel informatie moeten krijgen zodat ze onbevooroordeeld 

de opstelling in gaan.  

“Willen jullie nog iets drinken? Dan gaan wij naar de zaal en 

heeft Hermine rustig de tijd om met de plaatsvervangers te 

praten.” 

Sander wil graag nog een kopje koffie en vraagt aan Hermine 

of het eng was met al die mensen in de zaal. 

“Die vergeet je helemaal. In het begin dacht ik dat ik door de 

grond zou zakken maar na enkele minuten zag ik niemand 

meer in de zaal en waren we alleen met de opgestelden.”  

Dat is een opluchting voor Sander en ook voor Simone die er 

erg tegen opzag dat ze al haar duistere familiegeheimen 

moest vertellen voor een grote groep mensen. 
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“Iedereen die dit symposium bezoekt heeft een papier 

ondertekend waarin ze verklaren dat er niets van de 

bijeenkomsten naar buiten gebracht mag worden. Jullie 

geheimen zijn veilig bij deze mensen die weten wat het 

betekent om een beroepsgeheim te hebben.” 

 

Sander heeft zijn koffie op en samen vertrekken ze naar  de 

zaal die langzaam weer vol begint te lopen.  

Fred wil graag aan zijn eigen plaatsvervanger iets vragen 

maar is bang dat hij gaat stotteren. De plaatsvervanger ziet 

zijn aarzeling en helpt hem over de drempel heen. 

“Is er nog iets dat je wil weten?” 

“Hoe ku.. ku.. kun je weten of voelen hoe ik me.. me.. me.. voel? 

Hoe kan het dat je precies zegt wat ik zou willen zeggen.” 

“Dat kan ik echt niet uitleggen. Op het moment dat ik daar sta 

ben ik Fred en voel ik me Fred. Ik voel je onmacht en je 

boosheid omdat je uitgelachen wordt en mensen je niet 

serieus nemen door het stotteren.” 

De man die de plaatsvervanger was voor Charles vertelt aan 

Hermine dat hij letterlijk ineenkromp door haar 

aanwezigheid en overduidelijke afkeer van mannen.  

“Ik had het gevoel dat ik er helemaal niet mocht zijn en niet 

gezien en gehoord werd. Ik was gewoon lucht voor je.”  

Hermine luistert aandachtig en knikt.  

“Het klopt dat ik mijn ex-man een slapjanus en een nietsnut 

vindt. Of moet ik zeggen vond want ik zie nu duidelijk mijn 

aandeel in het geheel. Hoe dat nu verder moet? Ik weet het 

niet.” 
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“Wat vond je het  meest opvallende aan de opstelling?” wil de 

plaatsvervanger van Hermine weten. 

“Ik vond het heel bijzonder om te horen dat ik Laura eigenlijk 

op de plaats van mijn ex had gezet en dat de kinderen bij hem 

horen. Maar het meest was ik ondersteboven van de aandacht 

die Nadine had voor het kindje dat ik verloren heb bij de 

miskraam. Dat de geest van dat kindje ook in de opstelling 

moest worden meegenomen en hoe de plaatsvervanger van 

Charles er op reageerde. Ik besefte toen pas voor het eerst 

hoeveel verdriet ik hem heb gedaan door die miskraam min 

of meer op te wekken. Door mezelf uit te hongeren om hem te 

straffen. Ik wil zeker niet goed praten wat hij gedaan heeft 

maar ik voelde nu voor het eerst hoe het hem raakte. Dat 

maakt me verdrietig.” 

Fred luistert aandachtig naar zijn moeder en houdt haar hand 

vast.  

  



 

   27   
  

Mannen van niks 

 

De familie 

 

 

    2e man         

                

moeder 
Hermine         

   

      Hermine         

      zusje         

vader 
Hermine   zusje       

  

zelfmoord   broertje         

            Fred   

            miskraam   

               

             Laura   

vader Charles             

      Charles         

moeder 
Charles           

  

 

 

  



 

   28   
  

Nadine komt het toneel op met een vrouw en een jongen. Ze  

introduceert de eerste twee cliënten. De vrouw heet Hermine, 

de jongen Fred. De vader is niet meegekomen. De vrouw kijkt 

angstig naar de zaal waar zo’n tweehonderd mensen haar 

aankijken. Ze is zo te zien vlak ervoor naar de kapper geweest 

want haar donkere haar zit net iets te perfect. Ze heeft een 

streng donkerblauw mantelpakje aan met een witte blouse. 

Ze wil duidelijk goed voor de dag komen.  

Ze trekt steeds zachtjes aan haar oorlel en met de andere 

hand strijkt ze over het hoofd van haar zoon. Fred voelt zich 

ook niet op zijn gemak en gluurt bang naar zijn moeder. Het 

zweet staat op zijn voorhoofd. Zijn onderlip trilt een beetje en 

hij wiebelt van de ene voet op de andere.  

 

Het stotteren van Fred was de belangrijkste reden voor 

Hermine om zich voor een familieopstelling aan te melden. De 

jongen was redelijk intelligent en hij zou met weinig moeite 

het voortgezet onderwijs kunnen halen. De brugklas had hij 

met goede cijfers afgesloten maar het stotteren werd steeds 

erger en dat was slecht voor zijn imago, vond zij. Door zijn 

spraakgebrek werd hij een ander persoon. Hij reageerde 

woedend en agressief als er, door zijn stotteren, niet naar 

hem geluisterd werd. Hij kon goed argumenteren maar door 

zijn stuntelige woorden werd alles wat hij wilde zeggen 

lachwekkend. Hij werd daardoor niet gehoord.  

 

Toen hij kleiner was trok hij zich terug maar nu werd hij boos 

als hij merkte dat mensen niet naar hem luisterden omdat hij 

zo slecht uit zijn woorden kon komen. Hermine vond dat het 

stotteren hem erg kwetsbaar maakte. Op school in ieder geval 
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maar ook bij discussies met Laura, zijn jongere halfzusje. Als 

die met vrouwelijk raffinement een scheldkanonnade opende, 

had de veel slimmere Fred geen schijn van kans.  

Als Fred wilde vragen: “Ga je straks naar het zwembad?,” dan 

kwam hij niet verder dan “Ga, ga ga.....”. 

Dan aapte Laura hem na: “Ga, ga, ga, gajes of ga je ergens naar 

toe?” 

“Ik ga nergens naar naar naar ...” 

“Wat naar voor je.” 

 

Deze gesprekken eindigden vaak met aan elkaar trekken, 

slaan en schoppen en Hermine moest hen dan uit elkaar 

halen. Zijn kleinere zusje was fysiek geen partij voor hem, hij 

zou haar echt pijn kunnen doen. Maar ze haalde zo het bloed 

onder zijn nagels vandaan dat ze wel begreep dat hij zich 

soms niet meer kon beheersen en haar aanviel. Dat betekende 

dat ze die twee nooit alleen thuis kon laten. Altijd was er de 

dreiging dat ze ruzie kregen en zouden gaan vechten. Na de 

scheiding, nu ze er alleen voor stond, was het nodig dat het 

gedrag van Fred normaliseerde. Ze moest werken en als de 

kinderen vakantie hadden zat er niets anders op dan hen 

alleen te laten. Maar vaak belde ze naar huis om te vragen of 

het allemaal goed ging. Haar chef had al eens smalend gezegd 

dat ze net zo goed thuis kon blijven. 

 

Het stotteren was dus de eerste en directe aanleiding om mee 

te doen aan de familieopstelling. Maar Hermine wist dat er 

diep verscholen nog een ander ernstig psychisch probleem 

was. Het was voor haar moeilijk, zo niet onmogelijk, om zich 

uit te drukken, om gewoon te zeggen wat ze bedoelde. Dit 
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‘zich niet uit kunnen drukken’ was een algemeen probleem in 

haar familie. Haar vader en moeder waren kampioen zwijgen 

geweest, er werd nergens over gepraat. In haar jeugd moest 

ergens de oorzaak liggen aan dit onvermogen om te praten. 

Ze had geen fijne jeugd gehad, er lag een hele zwarte schaduw 

over. Ze hoopte dat dit tijdens de opstelling aan bod zou 

komen. Voor het eerst, want ze had er nog nooit met iemand 

over gepraat. 

 

Hermine was de oudste van twee zusjes en een klein broertje. 

Een van haar eerste traumatische herinneringen had ze toen 

ze zes of zeven jaar was. Haar moeder knielde voor haar en 

keek haar smekend, met door tranen gezwollen, rode 

oogleden aan. Het jurkje van Hermine was helemaal nat van 

haar moeders tranen. De moeder hield haar kleine vingertjes 

in haar hand en Hermine merkte dat dat haar moeders 

handen stijf en koud waren.  

“Hermine, alsjeblieft, ga naar papa en vraag hem om weer met 

me te praten.”  

Hermine keek haar vreemd aan, praten met papa? 

“Waarom ga je niet zelf, mama!”, vroeg ze.  

“Nee, nee, ik kan het niet. Ik ben zo bang voor hem.”  

Haar moeder sidderde en Hermine kon en wilde haar 

smekende verzoek niet weerstaan. Ze moest haar helpen 

omdat ze het niet zelf kon. Haar vader met zijn stuurse 

gezicht die nooit een vriendelijk woord zei tegen haar 

moeder. Altijd snauwde hij tegen haar en had hij 

commentaar. Haar moeder en de kinderen deden niks goed 

en bijna altijd waren er doodse stiltes aan tafel. Heel anders 
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dan bij haar vriendinnetje waar werd gelachen onder het eten 

en waar grapjes werden gemaakt.  

 

Toch klaagde haar moeder nooit over haar vader. Ze keek 

angstig naar hem op en plaatste hem op een voetstuk.  

“Jullie hebben de beste vader die er is. Hij zorgt overal voor.” 

Maar haar moeder kon nooit met hem overleggen over de 

kinderen, de opvoeding, hoe het ging op school. Ze kon 

gewoon niet met hem praten omdat de angst dat ze iets 

verkeerds zou zeggen alles overheerste. Daarnaast vond hij 

voortdurend dat ze niets te zeggen had. Hij kleineerde haar 

en maakte grappen over haar tegen de kinderen en als er  

bezoek kwam. Als ze een keer al haar moed bij elkaar raapte 

en hem vroeg wat ze dan zo fout deed, wat er aan de hand 

was, dan sprak hij meer dan een maand niet meer tegen haar. 

Hermine wist dat haar moeder tijdens zo’n stilteperiode 

voortdurend rode ogen had en heel afwezig reageerde. Haar 

vader kwam wel thuis eten maar eigenlijk was hij er niet. Hij 

sprak niet tegen mama, alleen heel kortaf tegen de kinderen.  

 

Omdat haar moeder zo huilde ging ze naar haar vader die in 

de schuur aan het werk was. 

“Papa, wil je alsjeblieft weer gewoon doen en met mama 

praten?” 

“Heeft dat secreet jou er op uitgestuurd om mij op andere 

gedachtes te brengen. Ik praat als ik dat wil. Jij kunt er niks 

aan doen dat je zo’n ezel van een moeder hebt die nergens 

voor deugt.”   

“Maar mama is toch heel lief en ze zorgt goed voor ons.” 
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“Dat zou er nog bij moeten komen. Als ze dat niet zou doen 

dan zou ik haar meteen de deur uitzetten.” 

“Niet doen papa, we hebben mama toch nodig? Wie moet er 

anders wassen en koken?” 

“Juist, daar is ze geschikt voor. En ga nu maar spelen. Je bent 

veel te klein voor dit soort ingewikkelde zaken. Je moeder 

had jou daar nooit mee op mogen zadelen.” 

Hermine was terug naar haar moeder gegaan maar durfde 

haar niet te vertellen wat papa’s antwoord was geweest. Ze 

kon er niet tegen dat haar moeder huilde. Gelukkig ging haar 

vader ‘s avonds weer normaal doen en antwoordde hij als 

haar moeder iets vroeg.  

 

Een volgende traumatische herinnering was dat Hermine 

haar vader moest gaan zoeken, hij was al twee dagen weg 

zonder een bericht te hebben achtergelaten. Ze was toen een 

jaar of tien. Haar moeder was al die dagen aan het huilen, ging 

niet naar bed, lag op de bank te snikken en Hermine moest 

voor haar broertje en zusje zorgen.  

“Hermine, je moet je vader vinden want misschien heeft hij 

wel een ongeluk gehad en ligt hij ergens in een sloot. Ik ben 

zo bang. Denk jij dat hij weggelopen is of dat hij een ongeluk 

heeft gehad? Ik hou het niet meer uit.” 

“Waarom ga je niet naar de politie om te vragen of zij hem 

gaan zoeken?” 

“Dat kan niet, als hij niet gevonden wil worden en de politie 

vindt hem, dan wordt hij nog bozer op mij. Hermine, doe het 

alsjeblieft voor mij.” 

Hermine zocht in alle schuren en werkplaatsen maar hij was 

nergens te vinden. Ze ging naar het ziekenhuis maar daar was 
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niemand binnengebracht met zijn naam. Ze ging naar zijn 

werk en daar hoorde ze dat hij zich ziek had gemeld. Er was 

dus echt iets aan de hand, haar moeder had gelijk. Ze ging 

naar de buren, misschien hadden die iets gehoord. Bij de 

eerste buurvrouw werd ze vreemd aangekeken. Het leek wel 

of die wist waar haar vader was maar het niet tegen haar 

wilde zeggen.  

“Ik heb je vader de laatste dagen niet gezien. Is er iets aan de 

hand?” 

“Nee hoor, we zijn een beetje ongerust. Maar hij gaat wel 

vaker op stap met zijn vrienden.”  

Ze wist niet waarom ze dit zei en niet durfde toe te geven dat 

hij weg was.  

 

Toen ze bij het huis van de buurvrouw verderop kwam, 

schrok ze. Hoorde ze haar vader? Dat kon toch niet. Als ze 

thuis over deze buurvrouw praatten dan hadden ze het over 

de ‘dikke dame’. Ze deed de deur open en daar zat haar vader 

aan de keukentafel. Hij vermaakte zich kostelijk met die 

zware, altijd te hard lachende buurvrouw die al jaren 

weduwe was. Hij leek in een uitgelaten stemming te zijn die 

ze van hem niet kende. Ook hij lachte hard, er klonk zo veel 

vrolijkheid in die verdonkerde keuken. De jaloezieën voor de 

ramen waren neergelaten terwijl het nog volop dag was. Op 

de tafel stond een fles jenever en een volle asbak. Toen 

Hermine naar hen toe liep, begonnen ze nog harder te lachen. 

Ze zag dat de slaapkamerdeur open stond en het bed door 

elkaar gewoeld was. Zou haar vader daar geslapen hebben? 

Hij had toch thuis bij haar moeder een eigen bed? 
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“Heb je vergeten de deur af te sluiten?” vroeg de buurvrouw 

aan haar vader.  

Hermine vond het allemaal steeds vreemder worden. 

Waarom zat haar vader met de buurvrouw te drinken en te 

lachen? Waarom sliep hij niet thuis? Waarom moest haar 

vader de deur op slot doen?   

Haar vader klemde haar tussen zijn knieën en zei lachend: 

“Mijn lieve meisje, jij vertelt mama nooit, hoor je, nooit dat je 

me hier gezien hebt. Dat is ons geheimpje. Beloof het me!”  

“Kom je dan wel weer naar huis?” 

“Aan het eind van de middag kom ik weer thuis, dat kun je 

tegen je moeder zeggen. Vertel haar maar dat ik ben wezen 

vissen.” 

Samen met de buurvrouw begonnen ze weer te bulderen van 

het lachen.  

Hermine beloofde dat ze het geheim zou houden. Ze beloofde 

het graag want ze wist dat het een ramp zou zijn als haar 

moeder dit te weten kwam.  

 

Zo werd ze meegetrokken in de geheimen van de 

volwassenen en zo werd ze in een klap zelf volwassen. 

Natuurlijk verzweeg ze alles voor haar moeder. Later 

ontdekte ze dat die toch wel het een en ander vermoedde en 

niet zo onwetend was als ze zich voordeed.  

“Kun je aan papa vragen waarom hij iedere maand geld naar 

een andere vrouw overmaakt?” 

“Dat moet je hem zelf maar vragen, daar heb ik toch niks mee 

te maken?” 
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“Ik denk dat hij nog ergens een kind heeft dat hij moet 

onderhouden en dat geld gaat er bij jullie af. Je moet hem 

zeggen dat hij daar mee moet stoppen.” 

Hermine was niet van plan om haar vader om uitleg te 

vragen. Ze was een jaar of veertien en wist hoe een man een 

vrouw zwanger kon maken. Maar dat gebeurde toch alleen bij 

je eigen vrouw? Ze moest ineens denken aan de open 

slaapkamerdeur bij de dikke buurvrouw een paar jaar 

geleden en besefte dat hij daar niet alleen maar geslapen had.  

 

Langzaam maar zeker kwam ze er achter dat haar vader 

regelmatig met andere vrouwen seks had gedurende zijn 

huwelijk, enkelen waren zwanger geworden van hem. Haar 

moeder had hem nooit beschuldigd of ter verantwoording 

geroepen, daar had ze de moed niet voor. Ze was bang voor 

hem, voor zijn reacties en ze leefde met de constante angst 

dat hij op een dag zou vertrekken. Ze hield haar mond en 

iedere maand werd er geld overgemaakt naar twee andere 

vrouwen. Andere vrouwen die in verwachting waren geraakt 

had hij ervan kunnen overtuigen dat het zijn kind niet was. 

 

Na de ontmoeting met de buurvrouw en hun gezamenlijke 

geheim was er een soort verbond ontstaan tussen haar vader 

en haar. Vanaf dat moment benaderde hij haar niet meer als 

een kind. Hij had gelukkig wel respect voor haar. Hij had haar 

nooit gestreeld of met ongewenste intimiteiten lastig gevallen 

hoewel hij op een bijzondere wijze naar haar toegetrokken 

werd, meer als naar zijn drie jongere kinderen. Maar het 

taboe op incest maakte dat hij zijn handen thuishield.  
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Soms vroeg hij haar goedkeuring over zaken waar ze niets 

mee te maken wilde hebben. 

“Zullen we de keuken opnieuw verven of denk je dat het zo 

wel goed is? Welke kleur zou je die muur het liefst geven?” 

“Ik denk dat u daar met mama over moet praten, die heeft 

daar vast wel ideeën over.” 

“Die heeft geen ideeën, die weet niet eens wat ideeën zijn.” 

Hermine had soms het gevoel dat zij haar moeder moest 

bemoederen en voor haar vader als plaatsvervangster van 

haar moeder door het leven ging. 

 

Er was weinig geld in het gezin. Ze waren niet arm maar aan 

het eind van de maand was er geen geld meer voor 

boodschappen en moest er op de pof worden gekocht. Toen 

Hermine zestien was vond haar vader dat ze een baantje 

moest zoeken om het gezin te ondersteunen. Het feit dat het 

geldgebrek mede ontstond omdat er iedere maand geld naar 

andere vrouwen en kinderen ging werd niet genoemd. Daar 

mocht niet over gepraat worden en zowel haar moeder als 

Hermine hielden hun lippen stijf op elkaar. Hermine had 

graag nog langer naar school gegaan maar ze begreep dat het 

haar taak nu was om voor extra geld te zorgen. 

Toen ze zeventien jaar was kwam ze op namiddag met de bus 

naar huis van haar werk. Ze was nog niet eens helemaal 

uitgestapt toen ze al van verre het huilen van haar moeder 

hoorde. Dit was geen normaal huilen maar een bijna dierlijk 

geluid. Ze rende naar huis, naar binnen en net als jaren 

geleden voelde ze het verkrampte lijf en de tranen van haar 

moeder op haar borst. Haar moeder klampte zich aan haar 

vast en haar blouse werd nat van haar tranen. 
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“Hij is dood, hij heeft zichzelf omgebracht,” huilde haar 

moeder in paniek. De eerste reactie was om zelf in huilen uit 

te barsten, haar vader had zelfmoord gepleegd. Nu had ze 

geen vader meer. Maar Hermine werd zo door haar moeders 

verdriet overweldigd dat niet zij door haar moeder werd 

getroost, maar de moeder door haar. Voor haar eigen tranen 

was geen ruimte. Ze moest zorgen voor haar jongere zusjes 

en broertje en alle zaken regelen. Ze was hen aan het troosten 

toen haar moeder haar huilend vroeg: “Wil jij het bloed 

afwassen in zijn werkkamer waar hij zich met zijn pistool 

doodgeschoten heeft.” 

Ook dat werk knapte Hermine op. Het was vreselijk om de 

bloedsporen weg te wassen die door de zelfmoord 

veroorzaakt waren. Een afscheidsbrief had haar vader niet 

achtergelaten. Haar moeder was volledig overstuur en niet in 

staat om een beslissing te nemen. Het was Hermine’s taak om 

de begrafenis te regelen en te zorgen dat alle wettelijke zaken 

werden afgehandeld. Zij was degene die met de politie een 

verklaring opstelde die door haar moeder werd ondertekend, 

zonder hem te lezen. Er werd een testament gevonden waarin 

al zijn bezittingen werden nagelaten aan een onbekende 

vrouw. Gelukkig bleek dit papier niet rechtsgeldig en konden 

ze blijven wonen in hun huis. 

 

Haar moeder was na de zelfmoord vooral bezig met een 

verklaring voor zijn vreselijke daad. Waarom zou hij zoiets 

doen, ze was toch een goede vrouw voor hem geweest? 

Waarom bracht hij deze schande over het gezin? Wat zouden 

de buren wel niet van haar denken?  
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Na de begrafenis kwamen de verhalen los. Het was duidelijk 

dat hij problemen met zijn potentie had, ging het rond in het 

dorp. Ook zijn zus vertelde over zijn liefdesperikelen. Hij had 

bij haar geklaagd dat het hem niet meer lukte om hem 

overeind te krijgen, al die vrouwen die vroeger voor hem in 

de rij stonden wilden niets meer met hem te maken hebben. 

Hij had geen plezier meer in het leven. Hij had een vrouw 

waar hij niks aan had, die hij afstotelijk vond en kinderen die 

niet van hem hielden. Daarbij kwam zijn ontslag en 

werkeloosheid. Het middenkader van het bedrijf werd 

massaal naar huis gestuurd. Hij was altijd trots geweest op 

zijn positie als chef in het bedrijf. Na zijn ontslag was hij niks 

meer, zo voelde hij dat. Zijn status viel weg en dat kon hij 

moeilijk verkroppen.  

Deze laatste verklaring vond Hermine’s moeder het meest 

plausibel. Uit alles bleek zijn grote teleurstelling: een 

onbevredigend huwelijk, een mislukte levensgenieter, een 

ontmande rokkenjager, een gedegradeerde macho.  

 

Hermine hield aan de zelfmoord en alle eerdere ervaringen 

met haar vader een groot wantrouwen tegenover mannen 

over. Ze kon hen niet vertrouwen en niet voluit van hen 

houden. In haar zat een diepe woede die ze op hen 

afreageerde en verpakte in bijtende ironie. Ze had daarbij het 

gevoel dat ze erbuiten stond en niet zichzelf was. Ze nam het 

gedrag van haar moeder over en hield al haar gevoelens 

binnen net als de gevoelens die haar moeder nooit tegenover 

haar man durfde te uiten. Zo zadelde haar moeder Hermine 

op met deze erfenis. Ze had van haar moeder geleerd om niets 

te zeggen, geen mening te hebben en vooral niet laten blijken 
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dat ze het ergens niet mee eens was. Voor haar moeder had ze 

gezorgd, voor haar had ze de kastanjes uit het vuur gehaald. 

De moeder verwachtte van haar als dochter bescherming en 

troost. Ze was als een moeder voor haar moeder. Uit liefde 

had ze het kind in zichzelf opgeofferd. Eigenlijk was ze na de 

zelfmoord van haar vader een weeskind. Haar vader was 

overleden en haar moeder was haar kind. Ze had geen ouders 

meer. 

 

Na de dood van haar vader moest ze overal voor zorgen. Voor 

het geld, voor de jongere kinderen en zelfs voor het 

huishouden. Ze moest haar moeder opdrachten geven omdat 

het thuis anders een vreselijke bende zou zijn geworden. Ook 

regelde ze met een advocaat dat de twee buitenechtelijke 

kinderen van haar vader niet meer onderhouden hoefden te 

worden. Haar moeder trok zich steeds meer in zichzelf terug 

en lag soms nog in bed als Hermine na haar werk thuis kwam. 

Ze gedroeg zich als het slachtoffer van het gedrag van haar 

man. Die had haar bedrogen en was uiteindelijk zo laf 

geweest dat hij er een einde aan had gemaakt. Het gevolg van 

het gedrag van haar vader en moeder was dat Hermine 

mannen minderwaardig en slap vond. Ze waren 

onbetrouwbaar en gingen voor hun verantwoordelijkheden 

op de vlucht. Haar omgang met jongens verliep stroef, ze kon 

hen niet waarderen en ze stond bekend als een bitch die 

moeilijk te benaderen was. Ze kon het leven wel in haar 

eentje aan, ze had geen man nodig.  

 

Als twintigjarige had ze een korte affaire met een wat oudere 

man. Ze had het idee dat hij anders was en bij hem kreeg ze 
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het gevoel dat ze een bijzondere vrouw was die hij op een 

voetstuk plaatste. Ze had hem verteld over haar vader en hij 

had geantwoord dat hij zelfmoord een hele minderwaardige 

daad vond. Vreemdgaan was volgens hem een perverse en 

ziekelijke aandoening. Eindelijk iemand naar haar hart, een 

trouwe man en een goede vader voor eventuele kinderen. Als 

ze daarover begon hield hij de boot af. Tijdens het vrijen 

stond hij er op om een condoom te gebruiken, ook al 

gebruikte zij de pil. 

“Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn, een ongelukje zit in een 

klein hoekje en je bent nog zo jong. Je hebt een heel leven 

voor je om kinderen te krijgen. En je moet voor je zusjes en je 

broertje zorgen, die kun je niet in de steek laten.”  

Ze vond het lief van hem dat hij aan haar toekomst dacht.  

Ze begon regelmatig over trouwen en samenwonen maar ook 

daar vond hij haar te jong voor.  

 

Onvoorstelbaar was haar afschuw en verdriet toen ze een 

brief kreeg van zijn vrouw.  

“Kun je wel, als jong grietje een getrouwde man verleiden. Je 

bent het niet waard om op deze wereld rond te lopen en mij 

en mijn kinderen ongelukkig te maken. Je hebt hem betoverd 

en helemaal in je ban. Maar als je denkt dat hij mij en zijn vijf 

kinderen in de steek zal laten dan moet ik je teleurstellen. Dat 

zal hij nooit doen, dat heeft hij me beloofd. Aan jou de keuze 

of je hier mee door wil gaan.” 

Na dit bericht stortte ze in en ze nam zich voor om nooit meer 

met welke man dan ook in zee te gaan.   
 

Toch ontmoette ze haar eerste echtgenoot toen ze 29 jaar 

was. Haar broer en zusjes waren het huis uit en hadden haar 
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niet meer nodig. Het ouderlijk huis hadden ze verkocht en dat 

gaf de kinderen een soort startkapitaaltje. Ze was heel 

onafhankelijk en erg afstandelijk naar mannen toe gebleven 

tot ze Charles tegenkwam in de kroeg waar ze op 

vrijdagmiddag een borrel hadden na afloop van de werkweek. 

Hij leek haar een goede keus. Hij was niet erg uitgesproken, 

niet erg knap en weinig spraakzaam. Het was een voordeel 

dat hij enig kind was want dan zou zijn erfenis niet gedeeld 

hoeven te worden als zijn ouders overleden. Hij had niet echt 

een goede baan, hij was vertegenwoordiger, maar hij gaf haar 

het gevoel dat ze er toe deed. Charles kocht cadeautjes voor 

haar en toen ze zich verloofden kreeg ze een prachtige ring 

met een saffier die een fortuin moest hebben gekost. De 

bruiloft werd in stilte gevierd omdat zij dat wilde. Zij was 

degene die de broek aan had. Zij bepaalde wat er gebeurde en 

hoe het gebeurde. Ze zou nooit zo over zich laten lopen als 

haar moeder. Zij zou laten zien wie de baas in huis was. Haar 

man vond alles best. Er werd voor hem gekookt en hij vond 

het heerlijk dat hij gesetteld was: huisje, boompje, beestje. 

Dat zij hem bemoederde vond hij prettig en vanzelfsprekend, 

ze was een echte moederkloek. Eigenlijk leek de nieuwe 

situatie een beetje op zijn ouderlijk huis, daar had zijn 

moeder ook voor alles gezorgd. Hermine had haar 

zorgzaamheid geoefend door zo lang voor haar broer en 

zusjes te zorgen. Als er kinderen  

kwamen zou haar overheersende gedrag wel veranderen, dan 

zou ze haar aandacht niet alleen op hem maar meer op haar 

kinderen kunnen richten.  
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Toen hun zoon werd geboren veranderde er eigenlijk maar 

weinig behalve dan dat Fred, hun zoon, het middelpunt van 

haar bestaan werd. Hij, als man, werd aan de kant geschoven. 

Ook op seksueel gebied kwam hij nog nauwelijks aan zijn 

trekken. Hij realiseerde zich dat hun heftige vrijpartijen 

alleen maar gericht waren geweest op het krijgen van een 

kind. Nu dat gelukt was, had hij zijn werk gedaan. Toch was 

hij niet ontevreden met zijn bestaan, het was nu eenmaal zo. 

Toen ze na een paar jaar ineens weer zin had om te vrijen 

begreep hij dat ze opnieuw een kind wilde. Hij wilde daar 

graag met haar over praten, of dat wel een goed idee was, 

maar het was onmogelijk om daar een gesprek over te 

voeren. Er werd sowieso nauwelijks gepraat in hun gezin. 

Tijdens het eten hadden ze het over het eten. Bij het 

televisiekijken praatten ze over wat ze zagen. Nu er van hem 

verwacht werd om haar weer zwanger te maken werd hij, als 

Fred in bed lag, de slaapkamer ingetrokken om de ‘daad’ te 

verrichten, zoals ze het noemde. Het was niet eens zo 

onplezierig, hij was al lang blij dat hij weer eens mocht. 

 

Het vrijen had succes, ze was weer zwanger en het was 

afgelopen met haar verleidingskunsten. Het was gevaarlijk 

voor de ongeboren baby om seks te hebben. Ze  was zo blij 

met haar zwangerschap en hij was er in zijn hart eigenlijk wel 

trots op dat hij haar weer zwanger had weten te maken. Toen 

haar vriendin Nicole een keer op bezoek kwam terwijl zij 

naar een zwangerschaps-cursus was, vroeg ze hoe hij het 

vond dat ze weer zwanger was. Nicole was echt in hem 

geïnteresseerd en hij was blij dat hij eens kon praten over zijn 

twijfels en onzekerheden. 
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“Zij wilde een tweede kind, het was net of ik daar niets over te 

zeggen had. Ik heb sowieso nergens iets over te zeggen, zij 

bepaalt alles.” 

“Ik ken Hermine al veel langer. Het is een echte regelaar en ik 

denk, als ik goed naar haar verhalen over vroeger geluisterd 

heb, dat ze daar ook wel een reden voor heeft. Haar moeder 

liet over zich heen lopen en zij heeft gezworen dat dat haar 

niet gaat overkomen. Dat heeft niets met jou te maken.” 

Nicole luisterde naar Charles en gaf hem het gevoel dat hij 

een man was. Dat gevoel had hij al heel lang niet meer gehad. 

Toen ze wegging gaf hij haar een kus. Een zoen die hem 

ongelooflijk geil maakte. Hij schrok er zelf van.  

“Dit is niet goed Nicole, je bent de beste vriendin van 

Hermine. We moeten hier meteen mee stoppen.” 

“Nu je niet meer met Hermine mag vrijen, doen we er 

niemand tekort mee, het is toch alleen maar een zoentje.” 

 

Ze spraken af voor de volgende week als Hermine weer naar 

de zwangerschapsgroep was. Ze praatten weer de hele avond 

met een glaasje wijn erbij en toen Hermine thuis kwam vond 

ze het gezellig dat haar vriendin er nog was. Ze had het idee 

dat ze net was gearriveerd en vermoedde niet dat ze er al de 

hele avond was. Er stond een volle fles wijn op tafel, de lege 

fles had hij weggewerkt.  

Dat ging een paar weken achter elkaar zo door.  

Toen het erg sneeuwde zei Charles: “Ik breng Nicole even 

thuis, het is glad en je weet het maar nooit met al die rare 

gasten die er rondlopen.” 

Hermine vond het prima en erg galant van haar echtgenoot. 
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Voor de deur van Nicole’s huis namen ze afscheid met een 

zoen. Zonder dat hij het besefte werd dat een tongzoen en 

wisten ze allebei dat de vonk die nu was overgesprongen 

geen weg terug meer kende. Ze spraken af voor de volgende 

ochtend als Hermine naar haar werk was. 

 

Hij voelde zich schuldig en opgewonden tegelijk toen ze 

aanbelde. Ze waren allebei zo opgewonden dat ze elkaar in de 

gang al uitkleedden en naakt naar boven liepen, naar de 

echtelijke slaapkamer. Hij kon niet wachten maar had zich 

voorgenomen om elkaar alle tijd te geven. Dat lukte maar 

gedeeltelijk, hij was zo geil dat hij voordat hij bij haar 

binnenkwam al een zaadlozing kreeg. Een tijdje erna 

probeerde hij het opnieuw en hij kwam tegelijk met haar 

klaar.  

 

Hermine was vier maanden zwanger en ze verheugde zich op 

dit tweede kind. De zwangerschap was zwaar. De combinatie 

van haar werk als secretaresse en de zorg voor haar zoon 

maakte dat ze zich maar weinig kon ontspannen. En een goed 

gesprek met Charles zat er al helemaal niet in, die ging 

meteen in een slachtofferrol zitten en beklaagde zich over van 

alles en nog wat.  

De koffiepauze was net achter de rug toen ze zich bukte om 

een map van de onderste plank te pakken. Een vreselijke pijn 

schoot in haar rug en ze viel op de grond. Zouden het weeën 

zijn? Nee, dit voelde heel anders. Ze riep haar collega die in de 

kamer naast haar werkte. Die schrok toen ze Hermine 

kermend op de grond zag liggen. Ze wilde meteen een 

ambulance bellen maar Hermine verzekerde haar dat dat niet 
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nodig was. Een paracetamol en ze kon weer verder. Het was 

in haar rug geschoten, het had niks met de baby te maken. 

Haar collega was het niet met haar eens, maar liet het erbij. 

Toen ze een kwartier later kwam kijken hoe het met Hermine 

ging, kostte het haar niet veel moeite om haar ervan te 

overtuigen om naar huis te gaan en op bed te gaan liggen. Dan 

kon ze altijd nog besluiten of ze al dan niet naar de dokter zou 

gaan. Met tegenzin pakte Hermine haar spullen. Het was de 

eerste keer op haar werk dat ze eerder naar huis ging. Zelfs 

tijdens de andere zwangerschap had ze, behalve tijdens het 

zwangerschapsverlof, geen dag verzuimd. De reis naar huis in 

de bus was vreselijk, bij iedere hobbel moest ze haar adem 

inhouden om het niet uit te schreeuwen van de pijn. Ze was 

blij toen ze de sleutel in het slot kon steken.  

Ze gooide haar jas op de grond en kroop door de gang naar de 

trap. Nog even en ze kon gaan liggen.  

 

Beneden voelde ze dat er iets niet klopte. Er lagen kleren op 

de grond en er kwamen stemmen uit haar slaapkamer. Ze 

hoorde de stem van haar man en van Nicole, haar beste 

vriendin. Wat zouden die te bespreken hebben daar? Zouden 

ze een verrassingsfeestje voor haar aan het voorbereiden 

zijn? Voor een babyshower was het nog veel te vroeg en haar 

verjaardag was nog ver weg. Ze sleepte zich naar de 

slaapkamerdeur en met moeite kreeg ze hem open. Het bed 

lag overhoop en ze zag nog net hoe haar man en Nicole het 

dekbed over hun blote lijven trokken.  

Ze begon hard te gillen en schreeuwde allerlei verwensingen.  

Nicole keek erg geschrokken, hield haar handen voor haar 

borsten en glipte achter haar langs. De pijn in haar rug werd 
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overvleugeld door een enorm gevoel van verlatenheid, van 

woede en bedrog. Ze keek naar haar man die met een gezicht 

als een vaatdoek op het bed lag. 

“Het huis uit, onmiddellijk. Je krijgt je zoon niet meer te zien. 

Fred is jouw kind niet meer. Vieze vuilak en dat met Nicole, 

mijn beste vriendin.”  

Ze huilde en gilde en trok de lakens van hem af. 

“Het is niet wat je denkt,” probeerde hij nog maar wist op 

hetzelfde moment dat dit grote onzin was. Het was wel wat ze 

dacht. Hij ging vreemd en ook nog met haar beste vriendin. 

Hij begon te snikken terwijl hij de voordeur dicht hoorde 

slaan, Nicole was vertrokken. Hermine probeerde hem te 

slaan maar de pijn in haar rug maakte dat ze enkel een paar 

armzwaaien kon maken zonder hem te raken.  

“Ik kan het uitleggen, het was niet de bedoeling. Waarom ben 

je thuisgekomen? Wat is er met je?” 

“Ik ben door mijn rug gegaan om jullie hier bezig te zien. Je 

hoeft niks uit te leggen. Wegwezen. Smeerlap, varken, kun je 

wel als ik zwanger ben. Je bent een man  van niks, een zacht ei 

zonder enige ruggengraat. Als ik er niet was, lag je in de goot. 

Slappeling die je bent.”  

Hij vertrok letterlijk met de staart tussen zijn benen. Met zijn 

handen voor zijn penis verliet hij de slaapkamer, kleedde zich 

aan en verliet het huis. Hij ging naar zijn ouders om te vragen 

of hij daar mocht wonen totdat het was overgewaaid. Hij 

voelde zich vreselijk. Schuldig, vernederd en gekleineerd.  

 

Ze ging niet op dit bevuilde bed liggen, bah. Ze kroop naar de 

kinderkamer en strekte zich uit op het bed van haar zoon. 

Toen kwamen de woede en het verdriet pas echt naar boven. 
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Ze huilde en sloeg hard op haar buik waar sinds kort het 

leven voelbaar was. Ze wilde dit kind niet terwijl het een 

liefdesbaby had moeten worden. Ze had dit kind zo graag 

geboren zien worden uit liefde. Ze voelde de baby bewegen 

en de haat die ze voor haar man voelde richtte zich nu op zijn 

kind. Ze was dan wel geen baas over zijn gedrag maar wel 

over het lot van de baby. 

 

Na een tijdje viel ze in een onrustige slaap. Gelukkig was de 

pijn in haar rug iets gezakt toen ze de Fred uit de crèche 

moest halen.  

“Komt papa zo?”, vroeg hij. Hij was net drie jaar geworden en 

een echt papa’s kindje.  

“Nee, papa is gaan logeren bij opa en oma,” had ze 

geantwoord. 

De volgende dag meldde ze zich ziek. Ze voelde zich 

hondsberoerd en wist niet wat ze moest doen. Overleggen 

met haar beste vriendin zeker, die onbetrouwbare trut.  

Ze belde naar een andere vriendin die haar een beetje rustig 

probeerde te krijgen. Ze moest met haar man gaan praten en 

bekijken waarom dit allemaal gebeurd was. Ze moest hier 

volwassen op reageren, in ieder huwelijk was er weleens iets. 

Bij Hermine kwamen de herinneringen aan haar vader weer 

naar boven. Ze had ze al die jaren weg kunnen duwen maar in 

alle hevigheid voelde ze opnieuw de tranen van haar moeder 

op haar borst.  

 

Omdat ze zijn kleren wilde brengen, ging ze zondagmorgen 

alleen naar zijn ouders. Ze wilde niet dat hij naar haar huis 

kwam omdat de kans dan bestond dat Fred hem zag. En dat 
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wilde ze niet. Fred bleef zo lang bij een buurvrouw. Die had 

haar verzekerd dat ze de tijd moest nemen. 

Ze kwam met trillende knieën aan bij het rijtjeshuis van haar 

schoonouders. De auto van haar man stond voor de deur. 

Misschien was Nicole er ook wel, dan kon ze haar botten 

breken. Met een grote tas vol kleren belde ze aan. Haar man 

deed open en keek vreselijk schuldig. Ze duwde hem de 

kleren in zijn armen en wilde vertrekken.  

“Kom binnen, ik wil graag met je praten en we hebben met 

eten op je gerekend.” 

Haar eerste impuls was zich omdraaien en wegrijden. In 

samen eten en praten had ze totaal geen zin maar ze liet zich 

overhalen. Haar schoonouders deden alsof er niets gebeurd 

was. Ze at niets van de slavinken en de appelmoes. Toen het 

toetje er aan kwam vertrok haar man naar zijn auto om zijn 

sleutels te zoeken.  

Toen ze met zijn drieën waren vroeg zijn moeder: “Zou het 

niet een beter idee zijn om dit kindje niet geboren te laten 

worden?”  

Zijn vader voegde er aan toe: “Dit kind heeft straks geen leven 

op deze manier.” 

De lafaard had het niet eens zelf aangedurfd om met haar te 

overleggen over een abortus. Hij liet zijn ouders met haar 

onderhandelen om het kind weg te laten halen.  

“Met een baby van vier maanden kun je geen abortus meer 

krijgen of je moet met een heel goed verhaal komen. En als ik 

vertel dat ik abortus wil omdat mijn man is vreemdgegaan, 

dan lachen ze me uit.” 

Ze gooide haar stoel om en vertrok. Wat waren mannen toch 

vreselijke egoïsten. Hoe kon men ze respecteren, deze 
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rokkenjagers, deze echtbrekers. Op dat moment besloot ze 

dat ze van hem zou gaan scheiden, ze zou hem laten voelen 

wat hij haar had aangedaan.  

 

Diezelfde namiddag stond hij bij haar op de stoep. Fred vond 

het fijn dat hij er was en ze durfde hem niet weg te sturen.  

In de gang siste ze hem toe: “Denk maar niet dat je hier mee 

weg komt. Vanavond slaap je weer bij je ouders. Ik ga een 

echtscheiding aanvragen.”  

Haar man keek haar bezorgd aan. “Wat zie je er slecht uit 

Hermine. Eet je wel genoeg. Het lijkt alsof je bent afgevallen in 

plaats van dikker geworden door de baby.” 

“Donder op, je hebt niets meer met mij en de baby te maken.” 

Hij had haar op een idee gebracht. Vanaf dat moment besloot 

ze dat ze zou stoppen met eten. Op die manier zou het kind 

vanzelf wel verdwijnen. Ze wilde dit kind niet meer en het 

moest weg. Als ze dat maar serieus genoeg wenste zou het 

vanzelf gebeuren. De eerste dag was het moeilijkst. Gelukkig 

was ze nog steeds ziek gemeld en alleen thuis. Ze was 

misselijk, moest voortdurend huilen en had vreselijke honger. 

Na de tweede dag begon het te wennen.  

Haar man kwam weer langs om te vragen of hij haar ergens 

mee kon helpen en hij gedroeg zich als een soort slaaf.  

“Wil je niet wat eten? Zal ik iets lekkers voor je halen. Ik heb  

bonbons voor je gekocht. Je moet iets eten, voor jezelf maar 

ook voor de baby?” 

Ze had hem minachtend aangekeken en weigerde ieder 

voedsel. De vierde dag merkte ze dat er iets in haar lichaam 

veranderde. Het leek alsof de baby minder bewoog. Ze voelde 
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zich slap en zonder energie, misselijk, hoofdpijn en steken in 

haar buik. Ze zou hem leren hoe hij zich moest gedragen.  

 

Fred was op dat moment net drie jaar. Hij was rijp voor zijn 

leeftijd en praatte veel. Hij vroeg steeds waarom en hoezo. 

Niet om lastig te zijn maar omdat hij het wilde weten. 

Normaal luisterde Hermine en gaf ze antwoord op zijn 

vragen. Maar nu niet. Fred snapte er niets van. Zijn vader 

sliep niet meer thuis maar bij opa en oma. Hij kwam  

’s middags langs en mama schreeuwde naar hem. Hij zei niets 

terug maar keek alleen maar naar de grond. Waarom zweeg 

hij terwijl zijn moeder zo boos deed. Zijn vader was stil en 

mama praatte en praatte, gilde en huilde. Fred voelde dat hij 

voor zijn vader moest opkomen.  

  

“Niet boos doen mama, papa is toch lief?” 

Maar hij kwam niet uit zijn woorden. Zijn adem stokte en hij 

kreeg er geen enkel woord meer uit. In plaats daarvan praatte 

Fred met zijn vuisten. Hij sloeg met zijn kleine vuistjes op 

mama’s dijbeen terwijl ze aan het schelden was. Mama keek 

hem eerst medelijdend aan maar meteen erna greep ze naar 

haar buik, ze schreeuwde en hij zag dat er bloedlangs haar 

been druppelde. Ze zakte in elkaar en viel op de grond. Zijn 

vader reageerde snel, legde een kussen onder haar hoofd en 

belde 112.  

”Alstublieft, kom snel. Snel! Mijn vrouw bloedt. Ze verliest ons 

kind.”  

Hij zag Fred, zijn kleine zoon, niet meer. Hij lette niet op Fred 

en merkte niet dat die iets wilde zeggen.   

Het woord “Papa” bleef steken bij: “Pa…Pa…Pa… Papa”. 
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De aanwezigen in de zaal klapten fanatiek toen Hermine en 

Fred werden voorgesteld, maar met één handgebaar maakte 

Nadine een eind aan het applaus. 

“Het is zo al spannend genoeg, laten we maar meteen 

beginnen.” 

Hermine ging in de stoel tegenover haar zitten, haar knieën 

over elkaar en haar handen ineen gevouwen. Haar knokkels 

waren wit van het krampachtige knijpen. Naast haar zat Fred 

die bijna zonder te knipperen naar zijn moeder keek. Zijn 

lippen trilden niet maar zijn mond leek wel een streep, zo 

hard perste hij zijn lippen op elkaar.  

 

De opstelling begint en Nadine vraagt of ze met z’n tweeën 

hier zijn. 

Hermine vertelt dat ze gescheiden is en alleen leeft met haar 

twee kinderen. Fred van haar eerste man Charles en Laura, 

een dochter van een andere man die daarna is gekomen maar 

die ook weer weg is. Die dochter logeert nu bij haar vader.  

Fred is 13 jaar en gemiddeld qua intelligentie. Charles haar 

ex-man, de vader van Fred, woont nog steeds bij zijn ouders.   

Nadine wil weten waarom ze gescheiden zijn en ze vertelt in 

het kort het hele verhaal over het vreemdgaan en de 

miskraam.  

“Dan moeten we ook het overleden baby’tje opstellen. Dat 

kindje hoort er ook bij.” 

Daar schrikt Hermine erg van.  

“Dat kindje is toch dood, dat begrijp ik niet? Weet u het 

zeker?” 
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“Ja, ik weet het zeker. Ze moeten allemaal opgesteld worden. 

Kies maar plaatsvervangers voor alle personen en zet ze op 

een plek die voor jou goed voelt.”  

“Dus ook voor het kind dat ik door een miskraam heb 

verloren moet ik een plaatsvervanger zoeken, nou dan kies ik 

een man voor dat kind.” 

Met  zorg kiest Hermine plaatsvervangers voor zichzelf, voor 

Fred, voor haar ex-man en voor het kind dat ze verloren heeft.  

 

Ze moet ook haar tweede man en haar jongste dochter 

opstellen. Ze was nooit met die man getrouwd. Hij had 

moeilijkheden met zijn twee oudere kinderen en daardoor 

waren er veel spanningen en ruzies. Als de kinderen bij hen 

logeerden leek het wel oorlog. Haar man trok geen partij voor 

haar maar liet alles toe van zijn pubers. Toen die haar 

uitscholden voor slet en hoer moest hij zelfs lachen.  

“Daar hebben ze wel een punt,” zei hij en meteen voelde ze 

weer de woorden van haar vader tegen haar moeder. 

Zijn kinderen waren alles voor hem en heimelijk aanbad hij 

zijn eerste vrouw nog steeds. Ook bij hem was de reden voor 

de echtscheiding zijn vreemdgaan geweest maar dat had 

Hermine weggestopt. Hij zou er wel een reden voor hebben 

gehad dat hij een andere vrouw nodig had.  

Ze was heel blij geweest toen ze weer zwanger was omdat ze 

daardoor de miskraam en alle ellende uit het verleden achter 

zich kon laten. Maar haar tweede man was helemaal niet blij 

met de komst van het kind. 

“Ik heb al twee kinderen en dat is genoeg. Waarom heb je niet 

beter opgelet.” 
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Ze kon zich nog net inhouden om niet te zeggen: “Daar zijn er 

twee voor nodig hoor, om een baby te maken.” 

 

Toen de baby er was trok hij er zich weinig van aan. Ook zijn 

kinderen negeerden haar en hun halfzusje. Voor Fred hadden 

ze nooit een goed woord over gehad. Ze noemden hem 

kleinerend ‘de stotteraar’. Als ze op bezoek waren verstopte 

Fred zich op zijn kamer. Ze vond het vreselijk dat hij en zijn 

kinderen over haar heenliepen. Een jaar na de bevalling 

kondigde hij aan dat hij er genoeg van had, hij had iemand 

anders gevonden die beter bij hem paste. Ze vermoedde dat 

hij al tijdens hun huwelijk een relatie met haar had maar dat 

had ze nooit kunnen controleren. Ze was blij dat hij wegging. 

Het was een man van niks. Ze konden het niet samen 

oplossen en zijn kinderen waren etters die niets van haar aan 

wilden nemen. Ze zou nooit hun moeder kunnen worden. Wel 

werd ze woedend toen ze via via hoorde dat hij een paar 

maanden erna was getrouwd met zijn nieuwe vlam en dat die 

zwanger was.  

 

Nu staat iedereen opgesteld, behalve de kinderen van haar 

tweede man. Laura, haar dochter staat aan haar linkerkant, 

vlakbij haar. Fred staat rechts van haar. De mannen staan los 

in de ruimte. Nadine, de opsteller legt uit dat als er een 

nieuwe relatie komt, een kind vaak de vroegere partner 

vertegenwoordigt. De jongste dochter heeft de rol van 

Charles, haar ex-man gekregen. Dat is goed te zien aan de plek 

die Hermine haar gegeven heeft bij de opstelling. Ze staat 

naast Hermine, op de plek waar eigenlijk haar man hoort te 

staan.  
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Let op, als in de opstelling over de vader, de moeder, de 

kinderen worden genoemd, dan gaat het om de 

plaatsvervangers. Als moeder Hermine en zoon Fred in de 

opstelling worden opgenomen, wordt dat expliciet vermeld.  

 

Aan alle plaatsvervangers wordt gevraagd hoe ze zich voelen 

op de plek die voor hen gekozen is. Met name het dode kind 

voelt zich erg alleen en in de steek gelaten. De opsteller stelt 

het dode kind met de rug naar zijn vader op en laat hem tegen 

de vader aanleunen. De vader houdt hem voorzichtig vast aan 

zijn schouders. Hij is blij dat hij zijn kind mag vasthouden. 

“Ik voel een absolute liefde voor mijn overleden kind. Alleen 

daarachter voel ik iets heel onaangenaams. Woede. Ergens 

heb ik nog iets met deze vrouw. Het lijkt er op alsof zij het 

kind gedood heeft en mij daarmee heeft gestraft.” 

Nadine kijkt hem doordringend aan als zij antwoord geeft.  

“Dat is juist maar ik geloof dat je geen recht hebt op deze 

woede. Ik wil dat je tegen je dode zoon zegt dat je hem gewild 

hebt, dat hij gewenst was. Dat je hem aanneemt als je zoon en 

dat hij een plaats in je hart heeft.”  

Het overleden kind is ontroerd als de vader het uitspreekt. 

Het voelt goed.  

De vader zegt: “Er is nu iets in evenwicht gekomen wat 

daarvoor open lag. Daarvoor kon ik dat niet zeggen.” 

De vrouw kijkt bezorgd toe met een ietwat misprijzende blik.  

“Het doet hier in mijn hart werkelijk zo’n pijn. Dat zit er heel 

diep in.” 
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Nadine zet het overleden kind aan de ene kant en Fred aan de 

andere kant van de vader. De vrouw kijkt opgelucht  en vindt 

het fijn dat de kinderen bij de vader zijn.  

Nadine zet de vrouw naast haar tweede man en hun dochter 

rechts van hem. De vrouw geeft aan dat ze zich daar erg 

onprettig voelt. Haar tweede man vindt het prima, voor de 

dochter is het twijfelachtig.  

Nadine zet de dochter tegenover de man en de vrouw. De 

dochter haalt opgelucht adem en zegt dat deze plek haar veel 

beter bevalt.  

Iedereen voelt zich prima op zijn of haar plek.  

 

Nu is het moment aangebroken dat Hermine de plek van haar 

plaatsvervangster in moet nemen om te ervaren en voelen 

hoe het is op die plek.  

“Hermine, stel nu jezelf op, ga op jouw plek staan. Doe je ogen 

open en kijk rond. Wat voel je?” 

“Het is alsof mijn tweede man de weg naar mijn kinderen wil 

veranderen.” 

Nadine knikt. “Dat klopt. De kinderen moeten naar hun vader. 

Is dat duidelijk?” 

Je kunt zien aan Hermine dat ze het wil begrijpen maar nog 

niet kan bevatten. 

Nadine vertelt dat dit de ordening is waarin iedereen zich 

goed kan voelen.  

“Fred moet naar zijn vader. Daarnaast bestaat het gevaar dat 

het dode kind je eerste man achtervolgt. Als je ook dit kind 

aan de vader toevertrouwt, heeft het zijn plek en zal er vrede 

zijn.”  
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Hermine zegt dat ze het met haar verstand nog niet helemaal 

kan volgen maar in haar hart voelt het als een soort 

opluchting. Toch kan ze de nieuwe situatie niet zomaar 

bevatten. Het nieuwe inzicht moet langzaam op zijn plek 

vallen. Met haar verstand begrijpt ze het en kan ze er naar 

handelen, maar nog niet met haar gevoel en haar hart.  

 

Nadine laat het daar niet bij maar heeft een hele andere 

vraag.  

“Je houdt niet genoeg van mannen, Hermine. Je respecteert 

mannen te weinig. Klopt dat?” 

Hermine voelt dat ze bloost. Haar nek wordt vlekkerig rood 

en ze begint hevig te transpireren. Wat zegt Nadine nou? Zou 

ze gelijk hebben? Natuurlijk heeft ze gelijk? Allereerst haar 

vader, die verdient geen enkel respect. Hoe kan ze haar eerste 

man, de vader van Fred, respecteren nadat hij haar met haar 

beste vriendin bedrogen heeft en dat uitgerekend in een 

periode dat ze zwanger is van zijn kind?  

 

En de tweede man? Die wist ook niet wat zijn mannelijke 

plicht was, wat hij eigenlijk wilde, waar en bij wie hij stond. 

Hij bezorgde haar een kind terwijl hij nog met zijn eerste 

vrouw getrouwd was. Maar hij trouwde niet met Hermine 

maar met een andere vrouw. In het begin voelde Hermine 

zich tot hem aangetrokken. Eenzelfde geestelijke vibratie 

verbond hen beiden, hetzelfde onvervulde verlangen naar 

geborgenheid. Hermine zag veel verdriet in zijn hart, dat ze 

graag met haar liefde wilde troosten Maar ze merkte algauw 

dat het haar, ondanks alle liefde, niet zou lukken want zijn 

verdriet zat te diep. Zijn moeder was depressief en aan een 
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overdosis slaaptabletten gestorven toen hij veertien jaar was. 

Eigenlijk moest ze zijn moeder vervangen. Maar waar bleef 

haar eigen behoefte aan steun? Wie gaf haar geborgenheid?  

 

Bij de opstelling komt die onbevredigde werkelijkheid naar 

voren. Hier belandt ze aan de rechterkant van de man voor 

wiens zekerheid ze moet zorgen en hij staat links, alsof hij 

steun van haar wil hebben. Zo’n man kan ze, ondanks de 

eerdere zielsverwantschap, niet volledig als man nemen.  

 

“Je respecteert mannen niet genoeg,” deze zin klinkt steeds in 

haar oren en wil maar niet ophouden.  

“Je houdt niet genoeg van mannen….”  

Nadine heeft gelijk.  

“Ik heb niet genoeg gehouden van mijn kleine zoon. Hij heeft 

niet met de hele ellende van de echtscheiding en de 

vroegtijdige miskraam kunnen omgaan en heeft het met zijn 

stotteren verdrongen. Toen Laura kwam en het kind zonder 

gevaar voor een miskraam probleemloos in mijn buik groeide 

als het levende bewijs van een vreemde liefde, gaf ik dit kind 

voorrang boven Fred.”  

Nadine had dit goed gezien want ze had haar jongste dochter 

naast zichzelf opgesteld. Naast zich, op een plek waar een 

man hoorde.  

“Arm meisje, dat de vertrokken echtgenoot moet vervangen,” 

had Nadine ernstig en streng gewaarschuwd. 

Ze had gelijk.  

“Ik heb Laura misbruikt en ik doe dat nog steeds. Fred heeft 

zijn plaats naast mij verloren. Hij moet het van zichzelf 

hebben. En ik ben een moeder die gif spuit tegen zijn vader. 
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Dat zijn vader de veroorzaker van mijn ellende is, wil mijn 

zoon niet weten. Als ik het benoem is hij nog bitser en 

afwijzender. Fred stottert meer en zwijgt liever.” 

 

 
Eindopstelling Fred 
  

Hermine  
2e man  

Laura  

Miskraam 

Charles  

Fred  
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Mannen van niks vervolg 

Charles, haar ex-man beschuldigde haar er vaak van dat Fred 

belangrijker was dan hij. Misschien had hij daarom de 

verloren liefde elders gezocht. Het beeld van de opstelling 

had ze constant voor ogen. Ze was er constant mee bezig en 

ze wilde het helemaal tot het bot ontleden. Laag voor laag 

werd doorgelicht, tot de kern. De waarschuwing was 

onmiskenbaar, onvergetelijk. Ze vroeg haar familieleden om 

in familiealbums en stambomen te zoeken en bekeek met hen 

de familieoorsprong. Ze zag allerlei mannen langskomen en 

merkte dat ze voor geen van allen respect kon opbrengen.  

 

Nieuwe vragen kwamen bij haar op. Waarom moest zij,  

Hermine, haar moeder bemoederen? Wat was er bij haar 

moeder gebeurd, dat ze niet volwassen kon worden? Haar 

moeder had haar weinig verteld over haar jeugd. Ze waren 

arm geweest en haar opa en oma waren erg blij geweest met 

het huwelijk met een wat rijkere man. Al voor het huwelijk 

gingen er verhalen rond over zijn losse gedrag naar vrouwen 

toe, maar ze hadden aangenomen dat dat na het trouwen wel 

op zou houden. Hermine’s moeder moest dankbaar zijn dat ze 

zo’n goede partij had kunnen krijgen. Ze moest haar man 

gehoorzamen en nooit tegenspreken. Dat had ze dus ook 

nooit gedaan maar het gevolg was dat Hermine die moederrol 

op zich moest nemen. Bestond hier een samenhang met het 

feit dat ze zich alleen volledig aan een mens overgaf die door 

haar bemoederd wilde worden?   
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Hermine wilde zich na de systemische familieopstelling van 

de beschuldigingen over haar vader distantiëren, net zoals ze 

zijn verstrikking zou willen begrijpen en zijn keuze voor 

zelfmoord wilde respecteren.  

Haar onderzoek naar familiebanden had geen gericht doel. Ze 

wilde alleen meer begrip, meer inzicht, meer harmonie en 

meer liefde vinden. Zelfs als het navragen soms geen concrete 

informatie opleverde, gaf het haar voldoening. Haar hart 

werd steeds vrijgeviger en meer verzoenend.  

 

Laura werd onttroond en kreeg haar derde plaats. Tegen alle 

verwachtingen in verdroeg ze deze wisseling zonder 

problemen. Snel ging ze er van genieten dat ze een ouder 

broertje boven zich had en het plagen en pesten verminderde 

met de dag.  Fred stotterde veel minder en zijn agressie werd 

normaal. Beide kinderen waren vaak bij hun vaders. Charles 

verzorgde Fred met veel liefde en verantwoordelijkheid en 

Hermine begon te zien dat hij zijn best deed. Voor  het eerst in 

haar leven zag ze positieve kanten bij een man.  

 

Ze hadden bij een relatietherapeut een volwassen gesprek 

over de plaats van de man in het gezin. Een plaats naast de 

vrouw, gelijkwaardig, respectvol en met behoud van gevoel 

van eigenwaarde. Bij dat ene gesprek bleef het niet. 
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Scheiden doet lijden  

 

Tijdens een congres over de gevolgen van echtscheidingen 

voor kinderen houdt Nadine een lezing over scheidingen en 

familieopstellingen. In haar werk ontmoet ze veel mensen die 

in een vechtscheiding zitten en ze weet wat een ellende dat 

veroorzaakt. 

“Het aantal scheidingen neemt schrikbarend toe. Ieder derde 

huwelijk eindigt in een scheiding, in de grote stad zelfs één op 

de twee. De duur van een huwelijk wordt steeds korter, 

gemiddeld leeft een echtpaar op dit moment maar vijf jaar 

samen.  

Sinds enige generaties leert een kind niet meer bij zijn ouders 

hoe hij een relatieconflict op kan lossen. Bij de autoritaire 

opvoeding durfde het kind zijn woede tegen de ouders niet te 

uiten, hij werd met slaag en afzondering tot zwijgen gebracht.  

In de tijd van de anti-autoritaire opvoeding werd het kind 

aangemoedigd om zijn woede te uiten maar er werd hem te 

weinig geleerd hoe hij zich moest verzoenen met de ander.  

Dit mislukte vermogen om conflicten te hanteren is verheven 

tot een filosofie van vrijheid. Het wisselen van partner voor 

bepaalde levensfases is normaal geaccepteerd. Kerkelijke 

taboes of kleinburgerlijke vooroordelen verhinderen ons niet 

meer om de vrijheid te nemen om onszelf van iemand te 

ontdoen als deze zich niet naar onze smaak ontwikkelt of 

tegenvalt. Of als zich iets ‘beters’ voordoet.  

Nooit was een scheiding zo gemakkelijk als nu. Dat wil 

zeggen: voor de volwassenen. De kinderen betalen bij 

echtscheiding bijna altijd de rekening met veel pijn, verdriet 
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en onzekerheid. Bij de voortplanting gaat het niet alleen om 

het samenzijn van een man en vrouw, maar om een 

samenvloeien van verschillende lichamelijke en psychische 

erfelijke gegevens, die uit de voorgeschiedenis van de 

vaderlijke en moederlijke lijn komen om verenigd de 

toekomst in te gaan. Pas als iemand respect heeft voor 

datgene wat hij gekregen heeft van zijn vader en moeder, kan 

hij zichzelf respecteren. Als iemand oprecht van zijn vader en 

moeder houdt, kan hij ook van zichzelf houden.”  

 

Nadine maakt vaak mee dat er sprake is van een zware 

conflictsituatie. Voor het kind is dat rampzalig: uit trouw aan 

het ene deel van zijn ouders moet hij zich afkeren van de 

ander. Hij wil echter ook trouw aan die ander blijven en voelt 

zich heen en weer getrokken. Hij probeert vertwijfeld om te 

bemiddelen tussen zijn vader en moeder maar dat mislukt 

tragisch. Want de twee volwassenen zoeken ieder naar een 

rechtvaardiging, bestrijden de ander en gebruiken hun 

verhouding om het kind het onderscheid tussen goed en 

kwaad uit te leggen. Ze gebruiken kinderen als wapen tegen 

de ander.  

“Oh, je wil op tennisles? Ja dan moet je bij je vader zijn. Die 

heeft geld. Hij is mij nog twee maanden alimentatie schuldig.”  

 

Nadine legt tijdens haar lezing uit dat het kind wordt 

gestimuleerd om partij te kiezen. Daarnaast zoekt hij de 

schuld bij zichzelf en denkt dat veel ruzies door hem ontstaan 

zijn. Omdat het kind zich tot aan de schoolleeftijd in de 

magische ontwikkelings-fase bevindt, betrekt hij alles wat er 

gebeurt op zichzelf: het is zijn schuld dat zijn ouders uit 
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elkaar gaan. Het kind raakt uit zijn evenwicht en om zichzelf 

te beschermen kan hij heel verschillende strategieën 

aanwenden.  

 

Een dynamisch, extrovert kind stort zich in een actieve strijd. 

Als trouwe bondgenoot van de afgewezene, schaart hij zich 

aan diens zijde en maakt met alle tot zijn beschikking staande 

agressie de afwijzer klein. Deze kinderen laten met hun 

terreuracties zien dat er met de scheiding nog geen vrede 

bereikt is en dat de oorlog verder gaat.  

 

Het zachte, introverte kind kan niets anders dan zoveel 

mogelijk te ontsnappen uit de verdeeldheid. Hij kiest niet 

voor een openlijke strijd maar vlucht ervoor. Hij zoekt troost 

in zijn dagdromen en hij zoekt geborgenheid, niet in 

gehechtheid aan mensen maar aan objecten die 

betrouwbaarder zijn dan mensen. Zo belanden veel 

scheidingskinderen bij games op hun Ipad of spelcomputer en 

kunnen ze daar aan verslaafd raken want hun grondbehoefte 

aan geborgenheid, is niet verzadigd.  

 

Scheiden kan voor volwassenen een uitkomst zijn, voor veel 

kinderen is het een ramp en dat is goed terug te zien tijdens 

familieopstellingen. 
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De familie  
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Nadine stelt het echtpaar Simone en Sander  en hun kind 

Frans voor aan de zaal. Het lijkt alsof Sander zich zo klein 

mogelijk maakt. Alsof hij hier eigenlijk niet wil zijn. Ook 

Simone en Frans maken een hele onzekere indruk alhoewel 

Simone duidelijk het heft in handen heeft. Als ze 

plaatsvervangers moeten uitzoeken wil Simone eerst voor 

hen alle drie de keuzes maken maar daar steekt Nadine een 

stokje voor. 

“Jullie moeten een plaatsvervanger voor jezelf kiezen, neem 

er rustig de tijd voor. Als jullie keuze gemaakt is, wil ik Sander 

vragen om de mensen in de ruimte op te stellen.” 

 

Frans is een kind dat tussen twee fronten klem zit. Op zich 

een niet buitengewoon maar een alledaags verhaal zoals dat 

vaak voorkomt. Een gezin dat na enkele jaren uit elkaar valt. 

Typisch het enige kind dat tussen de moeder en de vader 

pendelt. Typisch ook het kind dat bij de ene ouder woont die 

zich de betere voelt maar dat eigenlijk meer van de andere 

ouder houdt. En typisch zijn ook de problemen die het kind 

met deze verhoudingen heeft. 

 

Frans woont bij zijn moeder en houdt van haar, maar hij 

houdt daarnaast op een bijzondere manier heimelijk meer 

van zijn vader die niet meer thuis woont. Iedere avond gaat 

hij slapen in zijn eigen bed maar midden in de nacht kruipt hij 

bij zijn moeder, op de plek van zijn vader. Simone heeft het 

vermoeden dat er iets in de familiegeschiedenis van Sander 

gebeurd is waardoor hij dit gedrag vertoont. Sander zelf kan 

weinig bijzonders aan zijn verleden ontdekken. Geen 

traumatische gebeurtenissen, geen scheiding of ziekte. 
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Toen Sander werd geboren was zijn moeder al 43. Ze had er 

na vier kinderen helemaal niet meer op gerekend nog een 

kind te krijgen, na vier bevallingen en een miskraam had ze er 

genoeg van. De miskraam was een paar jaar voor zijn 

geboorte. Eigenlijk had ze verwacht dat het einde van haar 

vruchtbaarheid zich hiermee had aangekondigd en werd ze 

minder voorzichtig met voorbehoedsmiddelen. Ze was 

helemaal niet blij met dit vijfde kind. Eindelijk was er een 

periode aangebroken dat ze haar handen vrij had en weer 

kon gaan werken en nu begon het hele circus weer opnieuw. 

Er zat bijna 10 jaar tussen Sander en het vierde kind, zijn 

oudere zus.  

 

Na de zware bevalling was Sander doodstil geweest. Hij lag in 

zijn wiegje zonder geluid te maken, hij huilde weinig, at goed 

en sliep bijna meteen de hele nacht door, net alsof hij er niet 

was. Hij liet zijn stem nooit horen. Niet als baby maar ook niet 

toen hij ouder werd. Hij ging stil zijn gangetje, kon goed mee 

op school en gaf zijn moeder geen enkele reden om niet 

tevreden over hem te zijn.  

Vaak vroeg hij aan zijn moeder als hij ging slapen: “Ben je blij 

met me? Heb ik me goed gedragen?” 

Zijn moeder vond dat rare opmerkingen. 

“Natuurlijk ben ik blij met je maar het wordt tijd dat je eens 

van je afbijt en minder perfect wordt. Je moet zeggen waar 

het op staat in plaats van stil in een hoekje weg te kruipen.” 

Als zijn moeder dat zei had hij het gevoel dat het toch niet 

goed was zoals hij was. Eigenlijk moest hij zich anders 

gedragen maar hij wist niet hoe dat moest en wat ze van hem 

verlangde. 
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“Ik zal mijn best doen, mama.” 

Zijn moeder schudde meewarig haar hoofd en vertelde het  

’s avonds tegen zijn vader die vond dat het nakomertje een 

beetje een watje was. Hij had niks met dit kind, geen enkele 

band. In ieder geval niet zoals met zijn twee andere zonen die 

snel een spits antwoord klaar hadden en het vaak niet met 

hem eens waren. Daar kon je mee discussiëren. Sander durfde 

nooit zijn mening te zeggen en was het overal mee eens.  

“Oude eieren,” plaagde hij zijn vrouw, “dat geeft ouwelijke 

kinderen.” 

“Ik heb dit ook niet gewild, iedereen keek me met de nek aan 

omdat ik als oudere vrouw weer in verwachting was.” 

“Och, we hebben weinig last van hem. Hij zal uiteindelijk wel 

zijn plek vinden.” 

Veel uitingen van liefde waren er niet, er werd fysiek goed 

voor hem gezorgd, hij kreeg op tijd zijn eten en dat was dat. 

Contact met zijn oudere broers en zussen had hij nauwelijks. 

Was hij toen al contactgestoord? Misschien was het toch zijn 

schuld dat het niet goed was gegaan in hun huwelijk. Hij was 

immers nooit goed genoeg geweest. 

 

Als voornaamste reden voor de opstelling gaf Simone de 

terugval van Frans naar vroeger kind-gedrag, want een 

tienjarige was veel te oud om nog bij zijn moeder te slapen. Ze 

had meerdere psychologen geraadpleegd. Ieder van hen had 

iets anders voorgesteld. Een gedragstherapeut raadde aan om 

hem, voor iedere nacht dat hij in zijn eigen bed bleef, een 

sticker te geven. Als hij zeven stickers had verzameld mocht 

hij iets leuks doen bijvoorbeeld met zijn vrienden pizza gaan 

eten bij de Italiaan. Maar dat lukte niet. Het bed van zijn 
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moeder lokte sterker dan de Italiaanse pizza. Frans bleef geen 

enkele nacht in zijn eigen bed en had op het einde nul stickers 

verzameld.  

 

Wat Simone er niet bij vertelde was dat ze Frans voortdurend 

aanmoedigde om te praten, om te vertellen wat er was, om 

zijn gevoelens te uiten. Frans vond dat heel vervelend.  

“Hoe was je dag vandaag? Heb je nog leuke of vervelende 

dingen meegemaakt?” 

“Nee, alles was normaal, gewoon net als altijd.” 

Maar zijn moeder bleef zuigen. 

“Vertel me nu eens wat je het liefste zou willen? Waar je het 

meeste naar verlangt? Waar praat je over met je vrienden, 

vertel het me.”  

Als hij ging slapen wilde hij voor geen prijs naar het bed van 

zijn moeder. Het liefst sliep hij alleen in zijn eigen bed. Het 

onophoudelijke moeten vertellen over alles wat hem 

bezighield als zij hem ging instoppen, ergerde hem.  

“Dat is alles”, zei hij dan resoluut en deed zijn ogen dicht.  

Maar zijn moeder bleef op de bedrand zitten en drong aan: 

“Nee, nee, er is iets. Ik voel het.”  

Haar vragen deden hem denken aan de politieagenten op de 

televisie, die de dader precies op zo’n manier de schuld in de 

schoenen schoven. Vragen, vragen en maar vragen totdat 

iemand bekende. Hij herinnerde zich hoe zijn vader door haar 

ondervraagd werd toen die van de slaapkamer naar de 

logeerkamer verhuisde. 

“Dat is niet de hele waarheid. Waarom heb je zo lang 

getelefoneerd? Wat heeft ze je gezegd? Waarom zeg je niks?”  
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Hij begreep niet waar het over ging maar zag dat zijn vader 

zijn ogen sloot en deed alsof hij sliep. Frans deed nu het 

precies hetzelfde en na lang zeuren en smeken ging zijn 

moeder eindelijk weg. 

Maar midden in de nacht dreef een onzichtbare macht hem 

naar het bed van zijn moeder. Zijn kussen nam hij mee en 

heel stilletjes kroop hij bij haar en ging hij naast haar liggen. 

Meestal reageerde ze en probeerde ze hem tegen zich aan te 

trekken. Maar hij wilde niet zo dicht bij haar liggen als zij 

wilde. Met zijn kussen maakte hij een soort dam tussen haar 

en zichzelf. Als ze wakker werd wilde ze weten of er iets was. 

“Had hij naar gedroomd? Zat hij ergens mee?”  

 

Haar vragen stoorden hem ‘s nachts niet. Ze verwachtte 

gelukkig geen antwoord en hij deed net of hij slaapwandelde 

en meteen weer doorsliep. Ze maakte alleen grapjes over het 

kussen midden in bed en dat hij wel een baby leek. Maar ze 

was niet echt boos. Frans zweeg naast haar, zoals ook zijn 

vader zweeg. Hij lag het liefst op zijn zij, zijn hoofd op zijn 

onderarm, een been gestrekt zodat hij de muur naast het bed 

aanraakte. Zo lang was Frans’ been nog niet. Af en toe had zijn 

vader gezegd dat het ouderlijke bed een soort twijfelaar was, 

dat er in het bed voor twee volwassenen niet genoeg plaats 

was geweest. Hij had gelijk. Voor Frans was de plek nu nog 

groot genoeg, hij meende zelfs dat de plaats hem 

toebehoorde, de plek van zijn vader. Frans voelde zich hier, 

liggend op zijn zij, met zijn hoofd op zijn onderarm, even 

groot als zijn vader. Alleen het snurken lukte hem nog niet 

helemaal. 
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Tijdens de voorbesprekingen bleek na lang doorvragen dat 

het Simone eigenlijk niet zo zeer om die nachtelijke bezoekjes 

ging. Eigenlijk vond ze het wel gezellig als hij bij haar kwam 

liggen. Het was niet zo ongewoon als een tienjarig kind de 

geborgenheid in een gezamenlijk bed zocht, zeker als hij zo 

gevoelig en fantasierijk was als Frans. En de echtscheiding 

had hem veel verdriet gedaan. Hij had vaak angstige dromen 

en dan was het zelfs goed dat hij dan niet alleen was. Als hij 

bij haar lag merkte ze aan zijn ademhaling dat hij weer een 

nare droom had en dan maakte ze hem wakker.  

“Waar droom je over?”, vroeg ze. 

Hij antwoordde: “Over papa.”  

“Lieve goedheid,” zuchtte ze.  

Maar gelukkig preciseerde hij zijn antwoord nog: “Over de 

papa van Frederique, mijn beste vriend. Die vader kan zo 

goed vechten en boksen. Dat wil ik ook leren en dan sla ik 

iedereen in elkaar.” 

Het was dus niet alleen het slapen in haar bed dat haar 

verontrustte. Ze maakte zich daarnaast veel zorgen over 

Frans’ fascinatie voor films met enge agressiviteit en zijn 

rebelse houding. Steeds wilde hij het tegenovergestelde van 

datgene wat zij van hem verlangde. Een psychologe meende 

dat het een verlate koppigheidsfase was die hoorde bij het 

gedrag van kleine kinderen. Daarom zou hij in het bed met 

zijn moeder willen slapen. Voor de vertraging van de 

persoonlijkheidsontwikkeling zou zijn situatie als enig kind 

verantwoordelijk zijn. Zou hij, omdat hij vroeger zo verwend 

was, gehinderd worden in het proces van zelfstandig worden? 

Hij had niets hoeven te trotseren, want al zijn wensen werden 

meteen vervuld. Daarom was het belangrijk deze hiaten in de 



 

   71   
  

persoonlijkheids-ontwikkeling therapeutisch op te vullen. 

Deze verklaringen leken Simone logisch en zij hoopte op een 

snelle verbetering. Maar in de loop van de therapie ontstond 

er eerder een verslechtering. De therapeute was desondanks 

tevreden. Zij beoordeelde Frans’ toenemende agressiviteit als 

een normaal teken dat hoorde bij het inhaalproces. Zij kon 

echter de groeiende angst van Simone niet wegnemen, want 

Frans gebruikte zijn agressiviteit steeds heftiger tegen haar in 

zeer uiteenlopende situaties, niet alleen als zij hem iets 

opdroeg of hem iets verbood. Ze bespeurde bij hem een 

minachting die niet bij een kind hoorde maar eerder leek op 

een minachtende houding van een macho tegenover zijn 

vrouw. Frans reageerde niet met slaan of boosheid, noch met 

huilen of schelden maar meer met venijnige en pijnlijke 

opmerkingen.  

“Echt een wijf,” siste hij giftig, als ze de bandenspanning van 

de auto niet vertrouwde en de tankbediende om hulp vroeg. 

Huishoudelijk werk wilde hij niet doen, daar was zij goed 

voor. “De afwasmachine ruim ik niet in. Dat is vrouwenwerk.”  

Zijn kamer was een grote puinhoop. Als al zijn kleren op een 

grote hoop in de hoek lagen kon zij het niet meer aanzien en 

ruimde ze zelf alles op. Als ze er iets van zei kreeg ze een 

brutaal antwoord. 

“Ik heb er geen last van, ga je gang maar als het je stoort.” 

Dat  soort opmerkingen voelden als messteken in haar buik. 

Ze begreep niet waar dit gedrag en die toon vandaan 

kwamen. Van zijn vader had hij deze manieren zeker niet 

overgenomen, die had zich altijd zeer correct gedragen en 

hielp mee met alle huishoudelijke klusjes. De grootvaders 

leefden niet meer, die had Frans nooit gekend. Ze vermoedde 
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dat hij het van een video had overgenomen maar bij welke 

vrienden zag hij dergelijke films? Ze vond haar eigen zoon erg 

vrouwonvriendelijk en maakte zich zorgen wat er ging 

gebeuren als hij zich voor meisjes ging interesseren. Ze hield 

haar hart vast.  

 

Ze komen met z’n drieën naar de familieopstelling. Simone 

heeft min of meer van Sander geëist dat hij meeging. Ze gaat 

er van uit dat er allerlei onopgeloste zaken in de familie van 

haar ex-man aan hem zijn doorgegeven waardoor het 

huwelijk niet stand kon houden. Bijvoorbeeld het feit dat zijn 

moeder al zo oud was toen ze hem kreeg en hem eigenlijk niet 

wilde. Hij heeft nooit enige verbinding met zijn ouders gehad 

en ook niet met haar. Hij wil nu scheiden na een huwelijk van 

22 jaar nadat ze de laatste 8 jaar apart geleefd hebben.  

Frans woont de meeste tijd bij zijn moeder maar wordt daar 

steeds onhandelbaarder, onrustig en erg agressief. Sander 

heeft een nieuwe partner die weinig voor Frans voelt. Simone 

heeft geen partner en door het gedrag van Frans ziet ze geen 

mogelijkheden om met andere mensen in contact te komen, 

laat staan met een andere man. 

 

De opstelling gaat beginnen. Ze hebben allemaal een 

plaatsvervanger uitgekozen en de man plaatst de personen. 

De man en vrouw staan ieder aan een kant, het kind tussen 

hen in. Ze kijken niet naar elkaar maar naar een centraal punt 

voor hen. Nadine gaat van start en vraagt aan iedereen hoe ze 

zich voelen.  

De vrouw voelt zich niet goed op haar plek. Ze ademt moeilijk 

en voelt zich bedrukt. Geen van drieën is blij met de huidige 
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plek. De plaatsvervanger van de man geeft aan dat hij vindt 

dat het probleem niet in zijn familie ligt maar in de familie 

van de vrouw. Nadine vraagt aan Simone zelf (dus niet aan de 

plaatsvervangster) wat er gebeurd is in haar familie.  

 

Simone barst in tranen uit en vertelt dat ze enig kind was, een 

echt moederskindje.  

“Mijn vader heeft zijn vader in de oorlog verloren. Hij is als 

vermist opgegeven. Zijn moeder is bij het bombardement van 

Rotterdam gedood toen mijn vader tien jaar oud was. Hij was 

de enige overlevende uit de schuilkelder. Daar verloor hij de 

vingers van zijn rechterhand.” 

Simone kroop iedere avond bij haar vader en moeder in bed. 

Haar moeder gebruikte een subtiel afwerende toon tegen 

haar arme vader en hij verdedigde zich nooit. Alsof hij het 

niet hoorde. Intussen liet hij zich alles welgevallen. Haar 

moeder dwong hem om een handschoen aan te doen omdat 

die gehandicapte hand niet om aan te zien was en mensen zou 

afschrikken. Vaak waren haar woorden als een koude douche. 

“Wat ben je toch een lelijkerd met die kapotte hand. Je hebt 

geluk dat je iemand zoals ik hebt kunnen vinden. Je zult 

andere mensen in verlegenheid brengen. Je bederft hun 

eetlust, mijn liefste.”  

Mijn liefste, mijn liefste, iets anders noemde ze hem niet. Het 

klonk zo onecht. Want als ze hem zo liefhad zoals ze altijd zei, 

waarom stond ze hem dan niet toe om thuis zonder 

handschoen te lopen? Ze wist toch dat dat voor hem veel 

gemakkelijker was. Met zijn vingerstompjes had hij door 

geduldig oefenen een grote gevoeligheid en behendigheid 

ontwikkeld, maar met zijn handschoen aan verdween deze 
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handigheid. Wat betekende mijn liefste als ze zelfs in bed zijn 

naakte hand niet verdragen kon want ook dan wilde ze graag 

dat hij zijn handschoen droeg. Dat weigerde hij omdat de arts 

had gezegd dat zijn hand vrijheid en lucht nodig had. Om 

aanraking te voorkomen was er afgesproken dat haar vader 

aan de rechterkant van het echtelijke bed sliep.  

Simone, het kleine meisje, kroop iedere morgen in bed bij 

haar vader, natuurlijk aan de rechterkant. Als de moeder 

vroeg waarom ze niet in het holletje tussen hen beiden in 

kwam liggen dan redde ze zich er uit.  

“In het holletje is het te warm voor me.” 

Daar had haar moeder wel een oplossing voor: “Dan doen we 

er een deken af, dan is het wat frisser.” 

“Nee dat hoeft niet, vanaf deze kant ben ik dichter bij de deur 

als ik moet plassen.”  

  

Ze kon toch niet aan haar moeder zeggen dat ze meer van 

haar vader hield. Ze hield echt wel van haar moeder maar 

soms wilde ze tegen haar nare opmerkingen protesteren en 

haar moeder vragen om wat liever tegen haar vader te doen. 

Maar wat zou het gevolg zijn geweest? Haar vader zou haar 

protest niet geaccepteerd hebben, hij zou haar vragen om 

rustig te zijn en hij zou vervolgens zijn vrouw kalmeren.  
 

Dat alles vertelde Simone over haar jeugd. Een meisje dat 

ondanks alles van haar moeder hield, maar van haar vader  

hield ze een klein beetje meer. Dat mocht haar moeder nooit 

te weten komen. Haar lieve vader vroeg nooit om haar liefde. 

Hij liet haar zich nooit schuldig voelen.  

Hij vroeg niet: “Van wie houd je meer?”  
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Als er bezoek was trok haar moeder haar op schoot en moest 

ze tegen alle aanwezigen zeggen dat ze het allermeest van 

haar moeder hield.  

“Wie is jouw grootste schat?” 

Haar vader keek haar dan aan en gaf haar soms een knipoog. 

Waarschijnlijk omdat hij het wist. Zou mama hetzelfde met 

papa omgaan als met mij, vroeg ze zich af.  

Had zij misschien tegen hem gezegd: “Als je echt van me 

houdt, raak je me nooit aan met je naakte hand.”  

De houding en woorden van haar moeder deden haar vader 

pijn. Hij zweeg en lachte maar er zat altijd een zekere 

droefheid in zijn ogen. Waarom zei hij nooit tegen haar 

moeder dat ze haar mond moest houden, dat ze hem verdriet 

deed.  

De mist in zijn ogen verdween als Simone hem knuffelde, over 

zijn getroffen hand streek, de littekens zacht in de lengte en 

bochten onderzocht alsof het pas gebeurd was. 

“Dat moet vreselijk pijn gedaan hebben, papa, is dat zo? Wie 

heeft je toen getroost? Heeft iemand je in het ziekenhuis 

opgezocht? Niemand?”  

Voor de duizendste keer liet Simone zich vertellen hoe de 

destijds tienjarige jongen heel veel pijn had, dat er geen 

pijnstillers waren en niemand hem hoorde want om hem 

heen lagen veel andere mannen en vrouwen die ook 

schreeuwden en kermden. Allemaal vreemde mensen. 

Voortdurend keek de kleine jongen rond of zijn moeder al 

kwam. 

“Waarom komt ze niet? Is het mijn schuld dat ik haar 

kwijtgeraakt ben? Is mama boos?”  

Steeds als de deur openging dacht hij dat zij er was.  
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Pas na dagen hoorde hij van een oude verpleger dat het 

honderd procent zeker was dat zijn moeder dood was, want 

in de schuilkelder had niemand het inferno verder overleefd. 

Hij was er als enige levend uitgehaald toen men zijn 

geschreeuw onder het puin hoorde. Simone moest bijna 

huilen als hij het vertelde, zo verdrietig klonk het allemaal. 

“Nu heb je mij, papa. Ik ben bij je en ik strijk over je hand zo 

dat mama het niet ziet. Dat is ons geheimpje.” 

Simone voelde zich schuldig omdat ze niet genoeg van haar 

moeder hield en stiekem meer van haar vader. Ze probeerde 

het ongenoegen van haar moeder bij haar vader weg te 

wrijven door liefkozend zijn hand te aaien. En vooral leerde 

ze om haar mond te houden. Tot ze zelf trouwde met een man 

die zichzelf ook niet respecteerde en geen plek innam. 

 

Nadine weet niets van al deze verhalen al vermoed ze dat de 

vader een belangrijke rol in Simones leven heeft gespeeld. Ze 

heeft met Simone gepraat en de reden voor de opstelling was 

het nachtelijke bezoek van Frans dat ondanks alle therapieën 

niet ophield en zijn agressieve gedrag.  

Nadine stelt een plaatsvervanger van Simones vader achter 

haar op.  

 

Steeds als er over de vrouw, haar man, zoon, vader en moeder 

wordt gesproken gaat het over de plaatsvervangers, tenzij 

expliciet vermeld.  

 

De vrouw haalt opgelucht adem, ze voelt zich een stuk beter. 

“Net had ik overal kippenvel, dat is nu weg.”  
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De vader geeft aan dat hij zich goed voelt.  

Haar man zegt: “Ik voelde net een soort tinteling. Het was 

aangenaam dat de vader erbij kwam. Ik heb nu ook mijn 

vrouw gezien, welwillend. Ik weet nog niet of dat 

aantrekkingskracht is of eenvoudigweg een aangenaam 

gevoel. Maar het was zeker prettig toen de vader erbij kwam. 

Toen heb ik haar gezien en willen aankijken.” 

De zoon voelt zich wat wankel. Nadine draait de vrouw met 

haar gezicht naar haar vader toe. Ze moet tegen haar vader 

zeggen dat ze altijd bij hem zal blijven.  

“Papa, ik zal altijd bij je blijven.” 

Het komt er aarzelend uit. Ze zegt het maar het voelt niet 

eerlijk, ze meent het niet echt. Niemand van de 

plaatsvervangers voelt zich op zijn gemak en Nadine besluit 

om de moeder van Simone ook op te stellen. Ze zet hem naast 

de vader. 

De vrouw moet van Nadine tegen haar moeder zeggen: 

“Mama, ik laat hem bij jou achter. Ik ben alleen maar het 

kind.” 

Nadat ze dat gezegd heeft, moet ze langzaam naar achter 

lopen, weg van haar ouders. Ze blijft haar ouders aankijken en 

moet nu van Nadine zeggen: “Dat is mijn man en dat is mijn 

zoon.” 

Nadat ze dat gezegd heeft voelt ze zich enorm opgelucht en 

heeft ze het gevoel dat ze haar man en zoon voor het eerst 

echt ziet.  

Ook de man reageert opgelucht en zegt: “Het is mooi als je 

gezien wordt. Ja, het is goed. Ik ben echt trots.” 

De zoon voelt zich ook veel beter. “Ik heb nu een plek waar ik 

mezelf kan zijn zonder me schuldig te voelen.” 
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De vrouw stond eerst oog in oog met haar ouders. Nu draait 

Nadine haar om en kijkt ze naar haar man, hun zoon staat nog 

steeds tussen hen in en kijkt naar hen beiden.  

Haar man reageert ontroerd: “Ik merk dat mijn blik naar haar 

toegaat, maar ik vertrouw mezelf niet genoeg om naar haar 

toe te gaan omdat ik niet weet wat er gebeurd is. Het is 

prettig dat ze weg is van haar ouders. Ik heb het gevoel, het 

kost nog tijd, dat ik helderheid krijg. Maar het is aangenaam.” 

 

Nadine richt zich nu tot de ‘echte’ man Sander die aan de 

zijlijn toekijkt.  

Hij zegt: “Ik moet eerst wat lucht hebben. Het is heel frappant 

wat er in mij gebeurd is. Er waren twee zaken die me heel 

diep geroerd hebben. Zoals de vrouw tegen haar vader zei dat 

ze altijd bij hem zou blijven. Verder voel ik een smachtend 

verlangen om gezien te worden. Er was voor mij in het gezin 

nooit een plaats waar ik gezien werd. Dat dat nu wel gebeurt, 

dat ik echt gezien word als mens, dat raakt me diep. Dat is een 

diep verlangen waarnaar ik hunkerde.”   

 

Nadine vraagt nu aan de zoon of hij dichter bij de moeder of 

dichter bij de vader wil staan. Hij geeft te kennen dat hij in het 

midden wil blijven. Dat is inderdaad de plek die de meeste 

kinderen verkiezen, ze zijn trouw aan beide ouders. Als 

Nadine hem vraagt hoe hij zich voelt, antwoordt hij: “Ik heb 

het gevoel dat ik zwalk tussen mijn moeder en mijn vader. Ik 

voel me erg aangetrokken tot mijn vader maar vind het 

moeilijk om ver weg van mijn moeder te staan.  
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Simone, Sander en Frans zitten naast elkaar en Frans houdt 

de hand van zijn vader vast. Ze kijken alle drie zeer geboeid 

naar de opstelling. Dan is het moment aangebroken dat de 

echte personen de plek van de plaatsvervangers innemen. De 

ouders krijgen de opdracht om dicht bij elkaar te gaan staan 

en hun zoon bij de hand te pakken.  

Ze doen zoals gezegd en kijken elkaar aan.  

Nadine wil dat Simone tegen Frans zegt: “Ook nadat we 

gescheiden zijn, houd ik van je vader omdat jij een deel van 

hem bent. Ik blijf altijd je moeder en jij blijft mijn zoon.” 

Haar man moet hetzelfde zeggen: “Ook nadat we gescheiden 

zijn, houd ik van je moeder omdat jij een deel van haar bent. 

Ik blijf altijd je vader en jij blijft mijn zoon.” 

Ze kijken elkaar aan en zijn alle drie zeer ontroerd.  

 

Als je de scènes van de opstelling analyseert, dan valt het op 

dat Frans zich in zijn positie op een onopvallende maar 

duidelijke manier tot zijn vader richt. Hij demonstreert het 

niet openlijk, hij houdt het voor zich in saamhorigheid met 

zijn vader. Met de moeder heeft hij zo’n geheim verbond niet 

tijdens de opstelling. Hij is alleen een actieve toeschouwer, 

net als zijn vader. Als die zegt dat er nooit een echte plaats 

voor hem was, is Frans het daar stilzwijgend mee eens. Voor 

hem geldt iets soortgelijks.  

 

Het was haar idee om een familieopstelling te doen. Ze 

regelde alles, het organiseren van de omslachtige reis, ze 

vroeg bij de werkgever van haar man onbetaald verlof aan 

wegens buitengewone familieomstandigheden, ze betaalde 

het geld voor het hotel voor hem en verontschuldigde zich bij 
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zijn vriendin waar hij sinds de scheiding bij woonde. Ze was 

ervan overtuigd dat de oorzaak van de echtscheiding en de 

onlangs uitgebroken onrust van haar zoon in onopgeloste 

zaken in het familiesysteem van haar man lag. Aan haar kant 

was immers alles in orde. 

En nu draaide Nadine de hele zaak om. En ofschoon de zaak 

omgedraaid werd - of misschien wel daardoor – voelden de 

plaatsvervangers merkwaardigerwijze precies hoe het in haar 

familie was. En hoe het nog steeds is. Ze had nooit gedacht dat 

ze door zoveel verdriet overvallen zou kunnen worden met 

het denken aan haar vader. Ja, het klopte dat ze zich met haar 

arme vader diep verbonden voelde, dat ze hem alle liefde 

wilde geven die haar moeder hem niet had kunnen of willen 

geven. Ja, haar man had gelijk toen hij bij de opstelling in zag 

waarom hij nooit een goede plaats naast haar had kunnen 

innemen. Ze behoorde niet helemaal aan de man, ze behoorde 

nog steeds aan haar vader en daarna aan haar zoon. Ze 

probeerde haar man precies zo te bemoederen als ze met 

haar vader had gedaan. Dat bemoederen van de man had een 

hele negatieve invloed op hun seksleven. De bemoederde, 

verwende, gepijnigde man voelde zich tot kind gedegradeerd, 

ontmand niet gezien. Maar ook zij was niet vrij om in het 

huwelijk te treden. Als geheime vriendin van haar vader kon 

ze niet volledig kind zijn. Ze kon echter ook niet zijn geliefde 

zijn. Haar vader bewaakte die grens streng en zijn liefde liet 

het niet toe om haar kwaad te doen. Ze was geen kind maar ze 

kon ook geen vrouw worden. De duidelijkste ervaring was dat 

er in de driehoek van haar familie geen harmonie heerste 

maar een met geheimen omwikkelde verbinding van twee 

tegen één en dat gaf een permanente spanning. 
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Helemaal gefixeerd op haar eigen verstrikking in haar familie, 

vergiste Simone zich. Zo meende ze dat ze, zoals ze met haar 

vader een heimelijk verbond tegen de moeder sloot, met haar 

zoon een verbond tegen diens vader had. De opstelling 

toonde haar echter dat het anders in elkaar zat. Frans stond 

vóór alles achter zijn vader. Zoals in een parlement waarin 

twee zwakke partijen zich moeten verbinden om gelijk te 

staan tegenover een sterke partij, zo stelde hij zich op aan de 

zijde van zijn vader. Niet het ongezeglijke kleine kind in hem, 

maar de plaatsvervanger van zijn vader dreef hem in het 

echtelijke bed op diens plek. Niet de regressie naar een 

vroegere fase in de kinderlijke persoonsontwikkeling, maar 

zorg en belangstelling op een volwassen niveau waren aan 

het werk. Frans hield het gedeelte van het bed van zijn vader 

bezet zodat er geen andere man kon komen. Hij zorgde er 

voor dat zijn moeder al haar aandacht aan hem besteedde  

zodat ze geen vrije ruimte had voor andere mensen. Met  

afwerende woorden probeerde hij zijn moeder te kleineren. 

Hij deed dat voor zijn vader terwijl hij hem niet imiteerde 

want zijn vader zou zulke grove termen nooit gebruiken. Die 

liet op een correcte manier zijn hoofd hangen en ging weg. Hij 

daarentegen demonstreerde hoe een man moest vechten om 

gerespecteerd te worden zodat hij naast zijn vrouw kon 

staan. Hij deed het voor zijn vader.  

 

Dit werd bij de opstelling niet gezegd maar door het nieuwe 

gezichtspunt werd Frans’ gedrag absoluut logisch. Als trouwe 

zoon had hij geen groter offer voor zijn ouders kunnen 

brengen dan door de ‘zoon’ in hem te verzaken en te leven 

voor de volwassenen. De zinnen “Ik blijf altijd je vader en jij 
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mijn zoon. Ik houd van je moeder omdat jij een deel van haar 

bent” en “Ik blijf altijd je moeder en jij mijn zoon. Ik houd van 

je vader omdat jij een deel van hem bent,” boden de 

oplossing. Ze bevestigden de jongen dat zijn offer niet 

aangenomen werd, omdat de ouders de verantwoordelijkheid 

overnamen en hem zo in staat stelden om kind te zijn. Een 

kind dat niet de anderen moest vasthouden, maar zelf 

vastgehouden werd. Een kind dat niet voortdurend op zijn 

hoede hoefde te zijn maar in vertrouwen kon wachten op wat 

hem geboden werd. Een kind dat van beide ouders kon 

houden. 

 

Onmiddellijk na de opstelling stopte Frans met zijn 

nachtelijke uitstapjes naar het bed van zijn moeder, zonder 

dat daar op aangedrongen werd of zonder psycho-

therapeutische behandeling. Hij was veel liever naar zijn 

moeder toe en had op school een vriendinnetje waar hij 

kleine cadeautjes voor kocht.  

Regelmatig kwamen er brieven van zijn vader. Niet voor hem 

maar voor Simone. Af en toe zei zijn moeder, nadat ze de brief 

gelezen had, dat zijn vader hem liet groeten. Maar meestal 

grijnsde ze alleen, lachte voor zich uit en zei geen woord. Een 

soortgelijk lachje had ze ook toen ze onlangs bij het afscheid 

nemen door zijn vader omarmd werd. Hij hield haar eigenlijk 

een beetje te lang vast. 
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   84   
  

In de wachtkamer 3 

Als ze de wachtkamer in gaan, samen met degenen die ze 

opgesteld hebben, lijkt het alsof ze anders met elkaar omgaan. 

Sander houdt de deur voor Simone open en haalt een kopje 

koffie voor haar. Niet onderdanig maar met zorg. Frans laat 

nu duidelijk aan zijn vader merken hoe belangrijk hij voor 

hem is.  

“Wat vond jij er van papa, ik vond het heel mooi.” 

Normaal gesproken zou Simone antwoord hebben gegeven en 

kreeg Sander geen kans om te reageren. Nu houdt ze haar 

mond. 

“Ik vond het ook heel mooi.” De tranen staan in zijn ogen als 

hij naar Simone kijkt. 

 

De mensen die opgesteld zijn geweest, staan in een kring bij 

elkaar om koffie te drinken. De ‘vader en Frans’ staan een 

beetje apart, buiten het kringetje van het gezin.  

“Ik heb me zelden zo buitengesloten gevoeld en zo 

onbegrepen,” zegt de plaatsvervanger van Sander.  

“Ik voelde me sterk aangetrokken tot de vader en had een 

soort afkeer van de moeder. Maar op een gegeven moment 

ging dat helemaal weg en kon ik ook met liefde naar de 

moeder kijken.” 

Als Frans naar de plaatsvervangers toe loopt stoppen ze met 

hun commentaar.  

Frans richt zich tot de man die in zijn plaats in de opstelling 

stond. “Je zei precies wat ik had willen zeggen. Dat ik me op 

die plek niet meer schuldig hoefde te voelen.” 

De plaatsvervanger vindt dat hij erg wijs is voor zijn leeftijd. 

De meeste tienjarigen zijn met andere dingen bezig en 

bekommeren zich niet over hoe hun vader en moeder denken. 

De echtscheiding en de houding van zijn vader hebben hem 
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vroegwijs gemaakt. Ook alle therapeutische aandacht die hij 

gehad heeft, hebben ervoor gezorgd dat hij meer nadenkt dan 

leeftijdgenootjes.  

 

Terwijl ze aan het praten zijn komen de mensen voor de 

volgende opstelling binnen. Paula, Eric en Miriam. Frans loopt 

naar Miriam om zich voor te stellen. Hij wil haar geruststellen 

dat het allemaal meevalt en dat iedereen erg aardig is. Miriam 

geeft hem een hand maar kijkt hem niet aan.   

“Het is echt te gek hoe het gaat. Wildvreemde mensen 

vertellen hoe jij  denkt en voelt. Ik wist niet wat me 

overkwam. Echt heel cool.” 

Bij Miriam komt er een klein glimlachje op haar gezicht. Als 

het waar is wat die jongen zegt, gaat er misschien wel iets 

gebeuren. Ze hoopt het zo. Dat papa weer bij hen komt 

wonen, dat alles weer wordt zoals vroeger. Maar tegelijkertijd 

weet ze dat dat niet kan, dat vroeger over is. Ze houdt de hand 

van haar vader krampachtig vast alsof ze hem nooit meer los 

wil laten. Haar moeder staat er verloren bij.  
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Zo moeder, zo dochter 
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Voor veel buitenstaanders was deze familie een modelgezin 

uit een sprookjesboek. Paula en Eric waren verliefd, 

trouwden en kregen tien maanden na hun huwelijk een 

jongen. Na een ideale tussenperiode van tweeëneenhalf jaar 

kregen ze een meisje: Miriam. Iedereen die hen kende zag hen 

als een gelukkig gezin. Ze kwamen allebei uit een ‘goede’ 

familie waar voor de buitenwereld alles probleemloos 

verliep, waar iedereen gelukkig was en voorbeeldige 

kinderen had. De leeftijd van hen beiden, hun hobby’s, 

individuele voorkeuren, hun smaak, hun levensplannen, alles 

leek te kloppen. Ze hadden afgesproken dat ze pas in het 

huwelijk hun eerste seksuele contact zouden hebben. Dat leek 

ouderwets en moeilijk maar voor hen beiden was deze 

onthouding een uitkomst. Want zonder dat ze het van elkaar 

wisten was seks een zeer beladen thema. Bij beiden speelden 

er pathologische achtergronden die een gezond seksleven in 

de weg stonden. Paula had een incestgeschiedenis en Eric had 

ooit de celibataire belofte afgelegd omdat hij priester wilde 

worden. Hij zat al op het seminarie toen hij verliefd werd op 

Paula. De vonk sloeg bij de eerste blik over. Hij werd zich 

ervan bewust dat zijn liefde voor Paula veel groter was dan 

de angst om zijn moeder en God teleur te stellen. Dus koos hij 

voor het huwelijk. Maar toch bedierven zijn twijfel en 

schuldgevoel zijn verlangen naar haar.  

Voor Paula was seks beladen door de schaduw die het 

verleden over haar had geworpen. Genot leerde ze nooit bij 

haar man. Zelfs integendeel, ze vond er helemaal niets aan en 

deed het alleen omdat het er nou eenmaal bij hoorde.  
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Terwijl iedereen hen als een ideaal gezin beschouwde, ging 

het steeds slechter tussen hen. Ze hadden vaak ruzie en 

konden niet met elkaar praten. Ze voelden allebei een grote 

afstand tot de ander die moeilijk te overbruggen was. Met een 

nieuwe baby hoopte Paula het huwelijk te redden. 

“Waarom nemen we geen derde kind?” smeekte ze Eric. 

“Kinderen neem je niet, die krijg je. En je weet wat we 

daarvoor moeten doen. Dat zijn niet bepaald je favoriete 

bezigheden.” 

“Nee, dat is waar maar ik heb er alles voor over om nog een 

baby te krijgen. En misschien wordt dit wel een kind dat de 

verbinding tussen ons kan leggen.” 

Eric legde zich erbij neer en Paula raakte weer in 

verwachting. Maar de nieuwe baby bracht geen oplossing. 

Tijdens de zwangerschap werden de problemen en de afstand 

tussen hen nog groter. Eric vond zichzelf een totale 

mislukkeling, hij was priester noch echtgenoot en kon zichzelf 

of anderen niet liefhebben. Toen hun jongste dochter zes 

weken oud was, deed hij zijn vrouw de schokkende 

mededeling dat hij van haar wilde scheiden. Zo bleef Paula 

met drie kinderen alleen achter. Ondanks haar grote 

teleurstelling en wrok zorgde ze ervoor dat de kinderen een 

goede relatie met hun vader hadden. 

 

Miriam werd een probleemkind toen Paula in verwachting 

was van hun derde kind. Ze was toen drie en een half jaar. Als 

peuter was ze heel gemakkelijk en meegaand. Ze kon vroeg 

praten en met twee jaar was ze zindelijk. Bij het spelen was ze 

vol energie en ze had een groot uithoudingsvermogen. Ze was 

nooit boos, altijd gelijkmoedig en aangepast. Maar in haar 



 

   89   
  

vierde levensjaar verraste ze haar omgeving met haar eerste 

woedeaanvallen. Haar agressie richtte zich uitsluitend tegen 

haar moeder. Ze schreeuwde tegen haar en probeerde haar 

zelfs te slaan. Paula dacht dat het om een verlate 

koppigheidsfase ging. Ze liet echter ook de mogelijke 

gedachte toe dat Miriam met haar gevoeligheid raadde dat er 

een broertje of zusje op komst was en bang was voor 

veranderingen. Om haar tot rust te brengen, zocht het hele 

gezin destijds hulp in de vorm van een vasthoudtherapie.  

 

Door deze therapie leek Miriam haar innerlijke rust weer 

teruggevonden te hebben. Onder het vasthouden toonde zich 

duidelijk dat het niet ging om een koppigheidsfase, maar dat 

het kind bang was om niet meer klein te mogen zijn en dat ze 

daarnaast een nog veel grotere angst had voor het alleen zijn. 

Ze vond het heerlijk om aan de borst van haar moeder uit te 

kunnen huilen, door haar begrepen te worden en de 

verbinding met haar lijfelijk te voelen. Ook was ze gelukkig 

om haar vader aan de zijde van haar moeder te zien – een 

beeld dat ze thuis nog maar zelden zag. 

Onbewust was het haar angst om deze vertrouwde beelden 

kwijt te raken. Een onaangename, bedrieglijke maar reële 

angst, zo bleek.  

 

Mama werd steeds dikker en leek meer in zichzelf gekeerd. Ze 

wilde geen spelletjes meer doen want haar buik zat in de weg. 

Plotseling verdween mama zonder iets te zeggen. Toen ze 

terugkwam was haar kogelronde buik weg. Daarvoor in de 

plaats bracht ze zoals aangekondigd een kleine baby mee 

naar huis. Ze was lief, zoals mama zei, maar het was ergerlijk 
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dat ze voortdurend bij mama de borst kreeg en dat mama 

steeds minder voor haar beschikbaar was. In plaats daarvan 

had papa meer tijd voor haar. Hij ging zelfs op de 

kinderkamer op een luchtbed tussen Miriam en haar broertje 

in liggen. Zo kon haar moeder ongestoord met de baby zijn, 

vertelde hij. Miriam vond het fijn om papa alleen voor zichzelf 

te hebben zodat ze kussengevechten met hem kon houden en 

met hem kon knuffelen. Dat deed ze sowieso liever dan haar 

broer. Maar papa leek wel behekst alsof hij al het plezier was 

vergeten. Of was mama misschien boos op hem? Precies zoals 

ze soms boos op haar was bedacht Miriam, eigenlijk was ze 

steeds vaker boos.  

“Wij blijven samen, lieve papa, ik ben er voor jou. En ik laat 

aan mama zien hoe verdrietig en bang ik ben. Voor ons 

allebei. Het erge daarvan is, dat ik het niet eens zeggen kan. Ik 

heb er de woorden niet voor. Af en toe neemt mama me nog 

in haar armen, houdt me vast en wil dat ik mijn ergernis 

uitschreeuw. Maar ze begrijpt helemaal niet wat me zo ergert. 

Ik kan dat niet zeggen, alleen maar woedend zijn. Daarna ben 

ik stil en laat mama me los. Maar de boosheid en de woede 

blijven. Zo gauw ze me opdraagt om op te ruimen of om 

tanden te poetsen, schreeuw en huil ik. Eindeloos. Steeds 

vaker zegt ze tegen me dat ze mijn eeuwige huilen en agressie 

niet meer verdragen kan en schreeuwt ze: Ga naar je kamer.  

Daar ga ik graag heen want daar ruikt het naar papa. Daar 

verstop ik mijn hoofd in papa’s pyjama. Die vangt mijn tranen 

op.” 

 

Alles werd nog erger toen haar vader op een avond niet lang 

na de geboorte van het kleine zusje zijn kleerkast uitruimde 
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en zijn pyjama en alle kleren in een paar koffers stopte. Hij zei 

dat hij vanaf nu niet meer bij hen woonde. 

“Maar we zullen elkaar wel bezoeken. Ieder tweede weekend 

zullen jullie bij mij zijn. Ik ga niet weg vanwege jullie. Dit is  

iets tussen jullie moeder en mij.”  

Dat kon hij wel zeggen maar zij wilde dit niet.  

“Papa, neem me mee!” Miriam gilde het uit. 

Maar hij hoorde haar niet, hij aaide de twee kinderen over het 

hoofd, gaf ze een kus en vertrok. Miriam bleef verdrietig en 

boos achter. 

 

Miriam wist niets van haar moeders echte ellende. Ze kon niet 

weten hoe belangrijk zij voor haar moeder was. Dat haar 

moeder van haar hield als van zichzelf, maar dat ze haar op 

dezelfde manier haatte. Dat haar moeder in haar haar eigen 

spiegelbeeld zag: de kleine Paula met haar kruidje-roer-me 

niet gevoeligheid, haar kwetsbaarheid en verbetenheid. Het 

tedere meisje dat het liefst geen lief meisje wilde zijn. Paula 

was zich bewust van de grote gelijkenis met haar dochter. 

Steeds minder kon ze de verschrikkelijke gelijkenis tussen het 

lot van hen beiden toelaten. Het was niet helemaal duidelijk 

voor haar dat ze, net als Miriam, niet hield van het stille 

verdriet van haar moeder. Ze haatte die moeder als die niets 

zei terwijl ze niet wist waarom ze zweeg. Aan wie lag het?  

“Heb ik haar iets aangedaan? Of mijn vader, waar ze nog 

minder mee praat dan met mij?”  

 

Paula vond haar moeder onbegrijpelijk. Ze haatte haar 

moeders verstarde masker. Het liefst had ze haar in het 

gezicht geschreeuwd, net zoals Miriam nu tegen haar deed. 
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Maar destijds durfde Paula dat niet. Ze deed zelfs het 

tegenovergestelde en zorgde er voor dat er niets was wat de 

sfeer in het gezin nog slechter zou maken. Ze probeerde te 

redden wat er te redden viel want ze was doodsbang dat haar 

ouders uit elkaar zouden gaan. Ofwel moeder deed zichzelf 

iets verschrikkelijks aan of vader hield het niet meer uit en 

zou weggaan. Ze wist dat haar moeder niet genoeg van haar 

vader hield maar ze hield ook niet van het leven. Zowel haar 

vader als haar moeder waren niet gelukkig, dat zag ze al als 

kind. Haar moeder besefte helemaal niet hoe slecht het met 

de anderen in het gezin ging. Ze was voornamelijk verdrietig 

en ongelukkig. Vaak huilde ze als Paula lief voor haar 

probeerde te zijn. Haar vader kreeg voortdurend te horen van 

haar moeder: “Ga toch weg, zoek een andere vrouw.”  

Hoe kon ze dat nou zeggen.  

Maar God zij dank ging hij niet weg. Nog niet.  

Kleine Paula vroeg zich af wat ze kon doen om te zorgen dat 

hij bleef, dat ze het fijn samen hadden. Dat ook haar moeder 

tevreden was.  

 

Onbewust zette ze zichzelf in. Ze gaf haar vader de liefde die 

haar moeder hem weigerde. Daarmee verloor ze haar kind-

zijn en werd ze een volwassene die haar moeder verving.  

Maar ook haar vader was geen vader meer. Haar ouders 

bleven wel in haar leven, maar het leek wel een 

poppentheater waarin iedereen zwijgend langs elkaar leefde 

alsof er niets aan de hand was. Als haar vader bij het TV 

kijken zijn hand op haar schouder legde, keek haar moeder de 

andere kant op. En als haar vader ‘s nachts de kinderkamer 

van Paula binnenging, kwam haar moeder hem nooit 
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achterna om haar te beschermen. Paula vermoedde dat haar 

moeder het wist en erover moest zwijgen, net zoals de 

anderen erover zwegen. Ze moest zelf ook dit grote geheim 

bewaken. Ze hield verborgen wat ze beleefde, zelfs tegenover 

zichzelf. Ze keek niet naar haar ontluikende borstjes, alsof ze 

er niet waren. Ze dacht nergens over na, helemaal niet aan de 

pijn en de schuld. Ze betrok alles op zichzelf.  

 

Om te overleven moest ze dit vergeten en wegstoppen, ookin 

haar huwelijk hield Paula dit vol. Ze deed alsof haar lichaam 

geen behoefte aan seks had, ze was blij dat haar man op 

seksueel gebied weinig eisen stelde en was alleen blij met het 

feit dat ze een vrouw was tijdens de zwangerschap en als ze 

de borst gaf want ze was graag moeder. Uitgerekend op het 

punt van haar moederlijk geluk, in het diepe van haar 

vrouwelijke onderbewustzijn, kwam na jaren de twijfel naar 

boven. Wat was er toch aan de hand met haar dochter? Steeds 

weer en steeds heftiger bemerkte ze in haar dochter iets dat 

haar ergens vertrouwd voorkwam, alsof het fragmenten uit 

een eerder leven waren. De woede, die Miriam aan haar liet 

zien, kende ze ergens van. Alsof ze zichzelf van buitenaf 

bekeek, zag ze bij zichzelf een moederlijke hulpeloosheid die 

ze kende. Hoe onbeschaamd waren de samenzweerderige 

blikken geweest tussen haar man en haar dochter in haar 

aanwezigheid.  

“Wat hebben jullie?”  

“Niks,” antwoordden ze allebei tegelijk alsof het was 

afgesproken.  

Zij als moeder was de domme, slechte vrouw. Als Miriam bij 

het TV kijken gezellig bij haar vader op schoot kroop, hem 
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over zijn wang streek en op haar rug liet kriebelen, laaide er 

een vuur op in Paula’s buik. Hoe kon een dochter haar vader 

zo intiem benaderen? En hoe kon hij dat toelaten? Een 

chaotische vermenging van verbijstering en schuld, van 

woede en verdriet steeg op uit het verleden. Meestal had 

Paula geslikt en geprobeerd om het te verdringen, vaak 

echter had ze de neiging om de schuldigen aan te vallen. Ze 

viel tegen hen uit en zei dat ze niet zo klef moesten doen.  

Haar man en haar dochter voelden zich echter niet schuldig. 

Ze waren eerder ontzet. Hij beantwoordde de aanval met 

zwijgen en op het laatst ging hij weg. Hij nam Miriam echter 

niet mee. Zij moest blijven en als een treurige soldaat vocht ze 

voor hen beiden. Haar enige bruikbare wapen was haar 

gedrag. Ze werd met de dag luidruchtiger en brutaler.  

 

De strijd tussen moeder en dochter werd steeds 

verwarrender omdat elk van hen niet alleen woede, maar ook 

veel behoefte aan wederzijdse liefde had. Soms liet Miriam 

zien hoeveel ze van haar moeder hield met een klein 

cadeautje. Voordat Paula haar had kunnen bedanken, met 

tranen in haar ogen, werd ze brutaal, stak ze haar tong uit en 

was het moment voorbij.  

“Belachelijke onzin,” kon Miriam nog uitbrengen voor ze de 

deur achter zich dichtknalde. Zo eindigde iedere 

toenaderingspoging van beide kanten met een kwetsend 

terugslaan.  

 

Verstandelijk kon Paula dit niet herordenen. Onder het 

pantser van de nog steeds bestaande geheimen spookten een 

paar herinneringsfragmenten. Als in een vreselijke droom 
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werden kleinigheden monstrueuze schaduwbeelden. Het 

weglopen van de zwijgende moeder kwam haar verdomd 

bekend voor. Als ze het durfde te wagen om te gaan praten 

dan zou er een dijk doorbreken en zou er een zondvloed 

losbarsten. Werelden vielen uiteen en zij alleen was degene 

die er schuldig aan was. Eigenlijk kon alleen haar moeder 

haar voor deze ramp behoeden. Alleen in haar armen kon ze 

zich verstoppen. Maar ze walgde van haar borst, ze stootte 

die af. Uitgerekend deze moeder begreep niets van haar 

onheilspellende angsten. Helemaal niets. Ze keek voor zich uit 

in het onbekende. En eigenlijk was dat goed want anders kon 

ze door haar heen kijken. Niets dan zwijgen. En nu kwam ze 

hetzelfde tegen bij haar dochter. 

Zo vaak wilde ze haar dochter toeroepen: “Loop naar de 

duivel.” Meteen daarna voelde ze zich schuldig omdat ze een 

slechte moeder was die haar eigen kind naar de hel wilde 

sturen! Ze haatte zichzelf om haar eigen verbeten 

gezichtsuitdrukking. 

 

Met deze totaal verwarde bagage komen Paula en Miriam bij 

de familieopstelling. Als reden voor de opstelling heeft Paula 

het gedrag van Miriam opgegeven. Tijdens het inleidende 

gesprek vertelt ze aan Nadine dat ze geen contact met haar 

kan krijgen.  

“Ze is de middelste van drie kinderen en we hebben grote 

problemen met elkaar. We gedragen ons wel als een 

harmonieus gezin maar ergens schuurt het voortdurend.” 

Nadine laat het tot zich doordringen en vraagt dan aan Paula: 

“Wat was er met je moeder?” 
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Paula schrikt van deze vraag en vertelt dat het daar precies 

hetzelfde was. 

Nadine legt uit dat dit een parentificering is, het kind moet de 

plaats van de moeder innemen. Dat heeft niks met het kind te 

maken.  

 

Om alles duidelijk te maken wordt er begonnen met de 

familieopstelling. Als eerste worden er plaatsvervangers voor 

Paula en voor haar moeder gekozen. Maar Nadine heeft nog 

wel een aantal vragen voor Paula. Die vertelt dat er in haar 

familie eigenlijk weinig bijzonders is gebeurd, niets 

opvallends. Ze heeft twee broers die jonger zijn, zij was de 

oudste, 

Nadine vraagt: “Wat was er met je vader? Was er daar iets 

bijzonders.” 

Paula aarzelt: “Wat zou er met hem zijn? Eigenlijk niets 

speciaals. Nou, ik ben door hem misbruikt, tenminste dat idee 

heb ik, en ik weet wel enkele dingen maar verder.” 

Paula zegt het zonder blikken of blozen maar de aanwezigen 

reageren geschokt. Mensen stoten elkaar aan en je ziet een 

golf van reacties door de zaal gaan. Ze zegt het net alsof ze het 

niet erg vindt, alsof het normaal is geweest. 

Op het moment dat Paula het vertelt moet Nadine moeite 

doen om niet zelf in huilen uit te barsten. Voor haar komt de 

film van vroeger bij de stallen terug en ze voelt de 

hulpeloosheid. Gelukkig is ze professioneel genoeg om haar 

eigen emoties opzij te zetten maar het duurt een paar tellen 

voordat ze verder kan gaan.   

“Weet je zeker dat je misbruikt bent of denk je dat het 

misschien gebeurd is.” 
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Paula antwoordt zonder twijfelen: “Ik ben het. Ik ben me er in 

ieder geval van bewust vanaf mijn twaalfde.” 

“Heb je er met je moeder over gepraat. Heb je er ooit hulp 

voor gezocht?” 

“Nee, ik heb het nooit tegen iemand verteld, zelfs mijn man 

wist het niet. Het was een soort geheim waar je niet over 

praatte. Mijn moeder zei er niets over en met mijn vader heb 

ik het er ook nooit over gehad. Het was nu eenmaal zo.” 

Nadine vraagt haar of ze de grondconstellatie bij misbruik 

kent. Paula vertelt dat ze denkt dat dat een relatie tussen 

vader en dochter is.  

Nadine schudt haar hoofd: “Nee, nee.” 

Ze voelt bijna aan haar eigen gespannen lichaam hoe ze haar 

vader haatte maar ondanks alles beschermde. Wat een 

ongelofelijke gevoel van machteloosheid geeft dit tussen een 

volwassene en een kind. En dan ook nog een volwassene 

waar je je veilig bij zou moeten voelen. 

“Nee Paula, het heeft weinig te maken met een relatie tussen 

vader en dochter.” 

 

De eerste keer dat hij haar slaapkamer binnenkwam was ze 

blij, haar vader had aandacht voor haar en kwam haar een 

nachtzoen geven. Dat deed hij anders nooit. Het was haar 

moeder die haar normaal gesproken instopte en een kus gaf. 

Hij kwam op de rand van haar bed zitten en streelde haar 

haar. Misschien zat hij daar omdat haar moeder een paar 

dagen naar haar familie was. Hij wilde natuurlijk  de plaats 

van haar moeder innemen. Het strelen ging over in een aai 

over haar borstjes. Ze voelde zich opgelaten, wat ging er nu 

gebeuren. Heel voorzichtig deed hij haar nachtjapon uit en 
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kuste haar. Niet een kusje zoals ze tot dan toe had gekregen, 

maar een kus op haar mond. 

“Weet mama dat je dit doet?” Ze wilde haar moeder geen 

verdriet doen. 

“Je moeder is het ermee eens, je moet niet zoveel vragen. 

Geniet nou maar.” 

Tijdens alles wat er daarna gebeurde had ze het idee dat ze er 

niet bij was. Het deed vreselijk pijn maar haar vader 

verzekerde haar dat dat maar een keer was. Een keer, zou dit 

dan nog vaker gaan gebeuren?  

Toen haar moeder weer thuis kwam durfde ze haar niets te 

vertellen, bang als ze was dat er ruzie zou komen of haar 

moeder boos zou zijn op haar. Maar gek genoeg leek het alsof 

haar moeder het wist. Als haar vader zijn arm om haar heen 

sloeg, keek zij de andere kant op. Hij kwam nu naar haar 

kamer als haar moeder gewoon thuis was en vroeg naar bed 

was gegaan. Dat gebeurde zeker eens per week, vooral in het 

weekend. Hij hield van haar omdat hij niet zoveel van zijn 

vrouw, haar moeder kon houden. Daar moest ze het mee doen 

en ze accepteerde het, een andere keus had ze niet.   

 

Na de plaatsvervangers voor Paula en haar moeder worden er 

nu plaatsvervangers voor haar vader en twee broers gekozen.    

Bij Nadine komt een andere vraag naar boven. Ze vraagt 

Paula wat er in de familie van haar moeder gebeurd is. Paula 

vertelt dat er twee meisjes waren. Hun vader is in de oorlog 

gestorven toen haar moeder zes jaar was. Verder waren er 

een overgrootvader en een oudtante in het gezin. Ze leefden 

samen, die ene man met vele vrouwen. De vraag die bij 



 

   99   
  

iedereen in het hoofd speelt wordt niet uitgesproken: was er 

daar ook sprake van misbruik? 

Paula was er wel eens op bezoek geweest. Haar oma was een 

stuurse vrouw, verbitterd door het lot dat haar al zo jong 

weduwe gemaakt had. Haar moeder moest samen met een 

zusje voor hun grootvader zorgen, een morsige oude man die 

de vrouwen als oud vuil behandelde. Het woord misbruik was 

nooit gevallen maar Paula realiseerde zich nu dat het erg 

aannemelijk was dat haar moeder door haar opa ...... Ze 

durfde er niet verder over na te denken.  

 

Nadine gaat ook de overleden vader van de moeder van Paula 

in de opstelling plaatsen. Nu is het tijd om te vragen hoe 

iedereen zich voelt.  

 

Het gaat dus om plaatsvervangers, niet om Paula, Miriam of 

anderen. Als zij hun plek gaan innemen wordt dat specifiek 

vermeld.  

 

De moeder van Paula: “Ik denk alleen maar, waarom is mijn 

dochter zo treurig? Waarom kijkt ze niet naar me en waarom 

doe ik er niet toe? Ik zou haar willen troosten maar ergens zit 

ik vast.”  

De vader van Paula geeft aan dat hij er momenteel niks mee 

te maken heeft en niks mee te maken wil hebben. 

Paula heeft tot nu toe alleen maar naar de grond gekeken. Ze  

zegt dat ze links een hoge muur voelt en dat het lijkt alsof er 

hier een bezwering tegen haar plaatsvindt. Pas als haar 

overleden opa, de vader van de moeder er is, voelt ze zich iets 

beter.  
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De twee broertjes van Paula geven aan dat ze een drukkend 

gevoel ervaren maar dat ze geen gevoel naar de vader of 

moeder hebben. Wel hebben ze de neiging om hun zus te 

troosten en haar in hun armen nemen. 

De overleden vader van de moeder van Paula zegt: “Ik ben 

verdrietig. Ik heb niet veel met mijn kleindochter te maken 

gehad maar ik merk dat het ergens niet goed met haar gaat. 

Dat maakt me verdrietig.” 

 

Nadine merkt op dat de moeder van Paula vastzit omdat ze  

wordt vastgehouden zodat ze niet weg gaat. Ze draait het 

gezicht van de moeder weg van het gezin. Op die plek gaat het 

beter. Ze kan nu doorademen, maar gelukkig of vrij voelt ze 

zich niet. Ze ervaart zichzelf als eenzaam. Paula voelt zich 

beter nu haar moeder van haar weggedraaid is. Haar 

hartkloppingen zijn verdwenen en het trillen vermindert.  

De vader van Paula wijst naar haar en zegt dat hij medelijden 

met haar heeft.  

Nadine vraagt de moeder van Paula om zich weer om te 

draaien en tussen haar zonen te gaan staan. Op die plek geeft 

ze aan dat ze haar dochter mist en dat ze zich zorgen om haar 

maakt. Ze voelt zich slechter en is onzeker.  

Paula plaatst ze aan de linkerkant van haar vader. Ze voelt 

zich daar helemaal niet goed maar toch beter dan bij haar 

moeder.  

 

Nadine gaat nu praten met de ‘echte’ Paula die tot nu toe 

heeft toegekeken. 
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“De normale constellatie bij misbruik is dat de moeder weg 

wil en om te kunnen gaan geeft ze haar dochter aan haar man. 

Klinkt dat logisch voor jou?” 

Paula geeft aan dat dit heel zinvol voor haar is. Ze begint te 

huilen als Nadine haar vraagt wie hier nu de ‘slechte’ is. 

Snikkend wijst ze naar haar moeder. De echte Paula neemt nu 

de plek in van haar plaatsvervangster.  

 

Nadine draait de overleden vader van haar moeder om en zet 

de moeder van Paula naast hem. Paula staat naast haar vader, 

ze kijken naar haar moeder en diens overleden vader die 

recht tegenover hen staan.  Haar twee broers staan een eindje 

van hen af.  

De moeder van de vrouw is blij met deze plek.  

“Ik ben nu voor het eerst gelukkig als ik naar mijn dochter 

kijk. Ik voel me niet meer zo verdrietig als eerst, ik krijg meer 

contact met haar.” 

Paula voelt zich niet fijn. Ze is erg onrustig en wil hier weg. De 

vader van Paula blijft onverschillig. 

 

Nadine zet de broers van Paula nog verder weg en Paula 

wordt tegenover haar moeder gezet.  

Nadine vraagt haar om tegen haar moeder te zeggen: “Mama, 

ik trek me van je terug.” 

Paula herhaalt de zin en loopt langzaam naar achter. Ze blijft 

staan tussen haar vader en haar broers. Je ziet aan haar dat ze 

zich beter voelt.  

Nu vraagt Nadine haar om tegen haar moeder te zeggen: “Ik 

laat de schuld bij jou en ik trek me nu van je terug.” 
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Daarna moet ze zich omdraaien naar haar vader en hetzelfde 

zeggen. Daarna gaat ze bij haar broers staan. Ze voelt zich 

trillerig maar wel goed op deze plek. 

 

Dan vraagt Nadine aan Miriam om erbij te komen. Miriam 

heeft de hele tijd doodstil toegekeken, zonder enige emotie 

lijkt het wel. Ze moet zich met haar rug naar haar moeder 

opstellen.  

Nadine vraagt aan Paula om tegen Miriam te zeggen: “Dat is 

mijn moeder en jij bent mijn dochter. Dat is mijn vader en jij 

bent mijn lieve dochter.” 

Miriam kijkt haar met grote ogen aan en kruipt op haar 

schoot. Ze beginnen allebei te huilen, van geluk lijkt het.  

Nadine is tevreden en zegt tegen het publiek: “Ik heb over een 

slechte moeder gesproken. Maar zij is verstrikt, dat is niets 

slechts. Van haar komt de dynamiek maar dat kun je haar niet 

verwijten omdat het een volledig onbewust proces is dat daar 

plaatsvindt. De moeder doet hetzelfde als haar moeder.”  

 

De ondraaglijkheid van deze kwellende ambivalentie tussen 

haat en liefde bracht Paula ertoe om hulp te zoeken. Een 

psychologe stelde haar voor om het systeem van haar familie 

op te stellen. De reis naar het seminar leek niet alleen 

vanwege de afstand en de ongunstige treinverbinding 

vermoeiend maar ook vanwege Miriam. Paula was bang dat 

ze onderweg heibel zou schoppen en haar moeder belachelijk 

zou maken. Buitensluiten kon ze haar echter niet omdat de 

deelname van de kinderen aan dit seminar uitgesproken 

gewenst was. Miriam wist dat en stond er met buitengewone 

hardnekkigheid op om er mee naartoe te gaan, alsof haar 
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leven er van af hing. Tegen alle verwachtingen in was Miriam 

helemaal niet lastig geweest. In de treincoupe zat ze zwijgend 

naast haar moeder. Haar stilte was niet provocerend en ook 

niet autistisch, maar ernstig en nadenkend. Ze leek naar iets 

uit te kijken zoals kinderen uitzien naar Sinterklaas of een 

ander verjaardagsfeestje. De opstelling bekeek ze 

gefascineerd vanaf de eerste seconde van het voorgesprek 

tussen haar moeder en Nadine tot aan het verlossende beeld 

waarbij zij opgesteld werd. Ze had niet eens de neiging om er 

zich met impulsieve en agressieve woorden in te mengen 

zoals ze normaal gesproken vaak deed als haar moeder met 

iemand praatte. Miriam had het gevoel dat er een wonder 

gebeurde en dat moest je niet storen, anders kon het wel eens 

verdwijnen. Eindelijk was hier iemand die wist en voelde wat 

er aan de hand was. Nadine, de mevrouw die de leiding had, 

bevrijdde haar moeder en nu kon ze bij haar als kind terecht. 

Ook voor Paula werd alles veel duidelijker. Gedurende de 

opstelling ordende zich verleden en heden. In de tijdslijn kon 

Paula haar moeder met haar verdriet vol heimwee om haar 

gestorven vader plaatsen. En ze zag het verdriet van haar 

eigen man die eenzaam was en behoefte had aan liefde. De 

angst om liefde toe te laten en haar woede en verdriet een 

plek te geven, hoorden bij haar eigen voorgeschiedenis en 

hadden niets met Miriam in het hier en nu te maken. Ze kon 

het nu duidelijk van elkaar onderscheiden.  

“Je bent vrij van mijn belasting Miriam, ik ben je mama en jij 

bent mijn lieve dochter.” 

Bij allebei, moeder en dochter, kon nu de liefde toegelaten 

worden. Bij het nagesprek kon Miriam haar tranen over de 

scheiding van haar ouders laten gaan, ze ervoer ook een 
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nieuw geluk toen ze van haar moeder hoorde hoe blij die was 

over de trouwe liefde van Miriam voor haar vader.  

Haar moeder zei: “Ik houd van alles wat je van je vader hebt. 

De kleur van je ogen heb je van je vader gekregen. Ik hou van 

je ogen. Net als bij hem zie ik op je voorhoofd twee rimpeltjes 

als je verlegen bent. Ik ben er blij om dat je bent zoals hij, 

Miriam.”  

Op dat moment glinsterden in Miriams ogen kleine 

vreugdetranen: “Jij bent de beste mama, ik hou zo van je.” 
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   106   
  

In de wachtkamer 4 

Als Paula samen met Miriam de wachtkamer in komen lopen, 

lijkt het alsof de aanwezigen uit elkaar geduwd worden. Ze 

zien er blij en ontroerd uit en kijken naar elkaar alsof ze 

elkaar voor het eerst zien. 

“Zal ik een kopje koffie voor je halen, mamma?” 

Paula knikt, ”dat zou ik heerlijk vinden.” 
Ze beseft dat het de eerste keer is dat haar dochter voorstelt 

om iets voor haar te halen. En ze realiseert zich hoe vreselijk 

onaardig zij zelf reageerde op haar eigen moeder. Zo zonde 

van al die liefdeloze jaren.  

“Vind je echt dat ik de ogen van papa heb? Ik vind zijn ogen zo 

mooi.” 

“Ja lieverd, je lijkt heel veel op hem en daar ben ik erg blij 

om.”  

“Maar ik vind jouw ogen ook heel mooi hoor, maar die zie ik 

elke dag. Die van papa zie ik veel minder en als ik dan in de 

spiegel kijk kan ik ze toch zien.” 

Haar moeder en de omstanders lachen. Miriam gaat koffie 

voor haar moeder halen. Ze straalt helemaal en de aanwezige 

plaatsvervangers geven haar allemaal een knuffel.  

 

Langzaam loopt de zaal leeg, de eerste dag van het 

symposium zit er op. Nadine zou het liefst meteen naar huis 

gaan. Deze laatste opstelling heeft veel van haar gevraagd, ze 

voelt zich uitgeknepen en labiel. Hoe kan het dat het verleden, 

ondanks alle therapieën en gesprekken, nog zo’n grote impact 

heeft. Het is waar dat je misbruik een heel leven lang met je 

meedraagt, ook al lijkt het dat je het verwerkt hebt of 

weggestopt. Ze ziet er tegen op om met Paula te praten maar 

beseft dat ze verplicht is om haar gezicht te laten zien en 



 

   107   
  

afscheid te nemen. Anders zou Paula misschien denken dat ze 

iets fout heeft gedaan. 

 

Als ze de wachtkamer binnenloopt ziet ze dat iedereen in een 

kring rond Paula en Miriam staat. De sfeer is ontspannen en 

rustig. Miriam heeft een glas cola in haar hand en lijkt zich 

volkomen thuis te voelen. Haar moeder heeft een arm om 

haar schouder geslagen en dat laat ze toe. Iets wat ze een paar 

uur geleden nog geërgerd van zich afgeslagen zou hebben. 

Nadine voelt de opluchting binnenstromen. Het is goed 

gegaan, deze mensen kunnen weer verder, net zoals zij zelf 

verder heeft kunnen gaan. Als Paula Nadine ziet loopt ze op 

haar af en geeft haar een kus. 

“Ik kan u nooit genoeg bedanken voor wat er vandaag 

gebeurd is. Ik weet dat we nog een lange weg te gaan hebben 

maar het is een weg omhoog. Vanaf nu kan het alleen maar 

beter worden. Het leek wel of je zelf ervaren hebt wat 

misbruik met je doet, zo goed verwoordde en stuurde je alles. 

Dank Nadine.” 

Nadine krijgt tranen in haar ogen en knikt dankbaar. 

“Het was goed en je kunt trots zijn op je mooie dochter. Jullie 

hebben het zelf gedaan. Jullie hebben verbinding met elkaar 

gezocht en gevonden waardoor de heling in gang gezet kon 

worden. De plaatsvervangers en ik waren slechts 

instrumenten.” 

 

Miriam komt naar haar toe gehuppeld.  

“Wilt u ook een kopje koffie?” 

“Ik denk dat ik toe ben aan een glaasje water.” 

Bij zichzelf denkt ze: “En thuis een lekker glaasje wijn en dan 

de hele dag nog een keer de revue laten passeren. Wat is er 

vandaag een hoop gebeurd.” 
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Paula en Miriam moeten zich haasten om de trein te halen. 

Een van de plaatsvervangers biedt aan om hen naar het 

station te brengen. Ze nemen hartelijk afscheid en Paula 

belooft Nadine om haar via de mail op de hoogte te houden 

van alles wat er gebeurt.  

 

De eerste dag is voorbij. Het aanwezige publiek praat na in de 

foyer onder het genot van een glaasje wijn en een 

borrelhapje. Nadine verdwijnt stilletjes door de 

achteruitgang. Morgen, als het symposium is afgelopen is ze 

verplicht om ook naar de foyer te gaan, maar nu wacht haar 

eigen thuis. 
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Schipbreukelingen 

 

De familie 

 

 

            

               Biol.* vader Rens  
vader 
Anja   Broer†       

   

      Anja       Biol. moeder Rens  
moeder 
Anja          

  

        

            

            Rens   

         

            Willem   

               

                
vader 
Roel           

  

      Roel       Biol. vader Willem  
moeder 
Roel           

  

      Biol. moeder Willem  
 

Biol. = Biologische  
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Roel en Anja verschenen bij Nadine omdat ze problemen 

hadden met Rens, een van hun adoptiekinderen. Ze konden 

zelf geen kinderen krijgen. Anja had veel plezier in haar werk 

als leerkracht op een kleuterschool, kinderen waren haar lust 

en haar leven. Ze wilden ze allebei heel graag maar het lukte 

niet. Twee jaar na hun trouwen was ze gestopt met de pil. Ze 

gingen er van uit dat ze snel zwanger zou worden maar de 

zwangerschap bleef uit. Hun huisarts raadde aan om nog een 

jaar te wachten maar ook na dat jaar was ze niet in 

verwachting. Ook vele IVF pogingen leidden niet tot enig 

resultaat en na jaren frustratie kozen ze voor adoptie. Tijdens 

de screening in het ziekenhuis kwam er gelukkig uit dat ze 

geschikt waren als adoptieouders.  

 

Rens, de nu tienjarige jongen, was erg onrustig en op school 

viel hij op door zijn concentratiestoornissen. Ze konden geen 

objectieve oorzaken voor zijn slechte schoolprestaties vinden. 

Bij intelligentietests scoorde hij bovengemiddeld en hij had 

geen last van een ontwikkelingsstoornis die van invloed zou 

kunnen zijn op zijn schoolprestaties. Het was geen onwil van 

hem, hij deed werkelijk moeite om zich te concentreren maar 

iets in hem verhinderde hem om rustig te zijn. Hij kon niet 

aangeven wat het was. De remedial teacher van zijn school 

raadde  een familieopstelling aan om te bekijken of er een 

oorzaak aan te wijzen was in het gezin.  

 

De biologische moeder van Rens woonde in een kindertehuis 

en was zeventien toen hij werd geboren. Zij was daar 

gekomen omdat haar ouders gescheiden waren en haar 
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moeder noch vader wilden hun jongste dochter in huis 

hebben. De oudere kinderen waren allemaal al uitgevlogen. 

“Ik heb vijf kinderen grootgebracht en ik ben er helemaal 

klaar mee. Ik wil niets meer met kinderen te maken hebben, 

mijn taak zit er op. Je bent nog geen 18 dus als we je nu op 

straat zetten dan zijn ze verplicht om je op te vangen.” 

De weinig liefdevolle moeder had er geen enkel probleem 

mee om volledig afstand te doen van haar dochter.  

 

Ze had grote aanpassingsproblemen in het kindertehuis. Er 

waren daar vooral kinderen die er al jaren woonden en geen 

enkele thuissituatie kenden. Voor haar was het verschil 

tussen vroeger en nu groot. Niet dat het bij haar ouders zo 

warm en liefdevol geweest was, maar het was een plek met 

oudere broers en zusjes die af en toe thuiskwamen.  

Er was in het tehuis gelukkig een jongen waar ze mee kon 

praten. Hij woonde er nu drie jaar, ook omdat zijn ouders 

gescheiden waren en hem niet meer wilden. Ze konden hun 

ervaringen uitwisselen en hun boosheid over hun ouders 

ventileren. Na een periode van gesprekken ging het al snel 

over in knuffelen en de twee naar liefde hunkerende pubers 

ontdekten een geheim plekje waar ze konden vrijen. Na 

enkele maanden bleef haar menstruatie uit en moest ze bij de 

leiding gaan vertellen dat ze zwanger was. Abortus was geen 

optie voor de christelijke instelling dus het kind zou ter 

adoptie worden afgestaan. Het meisje had er geen problemen 

mee, wat moest ze met een kind. De jongen vond het moeilijk 

dat zijn kind werd weggedaan maar kon er niets tegen 

inbrengen. De laatste drie maanden verbleef het meisje in een 

tehuis voor ongehuwde moeders. Hier werd ze voorbereid op 
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de bevalling en het afstand doen van het kind, een ware 

hersenspoeling. De bevalling ging snel en meteen erna werd 

het kind meegenomen. Ze wist niet eens wat het was 

geworden. De jongen hoorde pas na enkele weken dat alles 

achter de rug was.  

 

Ze kwam terug in het tehuis waar het leek alsof er niets was 

gebeurd. Haar vriendje kon niet meer tot haar doordringen, 

ze sloot zich helemaal af. Na twee maanden liep ze weg en 

omdat ze bijna achttien was werd er weinig moeite gedaan 

om haar te vinden. Ze was verdwenen en men nam aan dat ze 

waarschijnlijk in de prostitutie of de drugsscene terecht zou 

komen.  

 

De baby werd in eerste instantie in een weeshuis opgevangen. 

Hij huilde veel en dronk slecht. Na vier maanden werd er een 

geschikt ouderpaar voor hem gevonden: Anja en Roel. Ze 

kregen te horen dat de jonge moeder vrijwillig afstand had 

gedaan en dat er van de vader van het kind niets bekend was. 

De directrice vertelde hen dat men vermoedde dat het 

iemand van dezelfde leeftijd was geweest uit het 

kindertehuis. Twee mensen die geen enkele moeite meer 

zouden doen om contact te zoeken met hun baby.  

 

De eerste maanden in het adoptiegezin waren heel moeilijk 

geweest. Hij huilde excessief en wees iedere vorm van contact 

af. Zelfs als ze hem wilde verschonen kostte dat moeite. Hij 

draaide zich van haar af alsof hij haar niet wilde zien. Met veel 

geduld en liefde lukte het Anja en Roel om een band met Rens 

op te bouwen. Hij liet zich langzaam maar zeker helpen, 
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begon te eten en het huilen werd steeds minder. Van 

knuffelen moest hij nog steeds niets hebben en de 

verstandige ouders accepteerden dat ze hem daar niet mee 

lastig moesten vallen. Hoewel hij nog erg klein was viel de 

felheid op waarmee hij iedere aanraking afweerde. Een 

omarming was een kwelling voor hem. Toen hij ouder werd 

wreef hij na ieder kusje zijn wang schoon. Was hij nog trouw 

aan zijn moeder?  

Zijn kinderarts zei het als grap maar ze meende het ernstig: 

“Als jullie iets voor jullie toekomstige schoondochter en jullie 

kleinkinderen willen doen, zorg dan dat Rens die 

aanrakingsangst kwijt raakt. Hij zal anders veel moeite 

hebben met relaties en seksualiteit, en zelfs het knuffelen met 

zijn kinderen zal problematisch voor hem zijn.” 

Zijn onrust bleef. Zijn ogen gingen voortdurend van links naar 

rechts alsof hij iets zocht. Hij kon zich moeilijk concentreren 

en op zijn plaats blijven zitten.  

 

Toen Rens zijn plekje in het gezin gevonden had begonnen ze 

na te denken over een tweede adoptiekind zodat Rens een 

broertje zou hebben. Het leek hen voor hun zoon beter om te 

moeten delen. De procedure werd opnieuw in gang gezet en 

hun jongste zoon Willem, veertien maanden oud, kwam bij 

hen.  

Terwijl Rens zijn ouders nooit gekend had, was Willem de 

eerste dertien maanden bij zijn vader en moeder geweest. 

Een gezin met veel problemen, alcoholmisbruik, ruzies en 

geweld. Er was nauwelijks geld om van te leven en Willem 

had vaak dagenlang in een vuile luier gelegen omdat er geen 

geld voor nieuwe luiers was. Hij kreeg heel onregelmatig eten 
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en zijn gewicht was dan ook veel te laag. Toen hij door 

jeugdzorg uit huis geplaatst werd zat hij onder de luis, 

eczeem en had hij vreemde wondjes op zijn hele lijfje die de 

arts niet thuis kon brengen. Ze vermoedde dat ze het 

resultaat van mishandeling waren want ook op zijn voetzolen 

waren er littekens te zien. Het was niet duidelijk of zijn vader 

of moeder het kind hadden mishandeld. Wel wist men dat de 

vader erg agressief kon zijn en daarom geregeld in de 

gevangenis zat. 

 

De eerste jaren waren ze alleen pleegouders voor Willem, pas 

na vijf jaar werd de adoptieprocedure in gang gezet. Willem 

groeide goed, was rustig maar had allerlei problemen. Het 

duidelijkst drukte hij zijn verdriet uit middels zijn ontlasting. 

Hij poepte en plaste nog in bed toen hij acht jaar was. Hij was 

allemansvriend, had geen echte boezemvriend en hij sprak 

vreemden zonder enige terughoudendheid aan. ‘s Nachts 

waren er affectieve uitbraken, hij sprong uit bed, rende wild 

om de eettafel en schreeuwde alsof hij tegen een monster aan 

het vechten was. De regelmatigheid van deze nachtelijke 

aanvallen was verrassend: steeds op dezelfde tijd. Je kon je 

klok er op gelijk zetten. Was hij rond deze tijd ongewild 

verwekt? Of ongewenst geboren? Had zijn moeder hem op 

dat uur verlaten? Ze konden het niet meer vragen. Afgelopen 

winter was zijn moeder overleden door een overdosis.  

 

De twee broertjes konden het goed met elkaar vinden. Soms 

was er ruzie om speelgoed maar dat gebeurde in elk gezin 

met kinderen. Anja en Roel waren heel blij met hun twee 

zoontjes en deden alles om het hen naar de zin te maken.  
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Omdat Rens zo veel onrust liet zien, wilde Anja gaan proberen 

om contact te zoeken met zijn moeder. Misschien lag daar de 

oorzaak van zijn wispelturige gedrag.  

 

Voordat ze aan de opstelling beginnen hebben ze overleg met 

Nadine. 

“We zijn nu zover dat we de moeder willen zoeken om het 

contact te herstellen. We hebben het met Rens overlegd en hij 

vindt het een goed idee. We zijn er met hem heel open over 

geweest en hebben hem over zijn moeder verteld. Een half 

jaar geleden heeft hij gezegd dat hij zijn moeder wilde leren 

kennen. Ik heb gezegd: Goed, dat kunnen we doen. Toen we er 

weer over praatten zei hij tegen mij: Maar alsjeblieft niet te 

dichtbij, alleen maar zo dat ik haar kan zien, alsof ze aan de 

andere kant van de straat voorbij loopt. Het moet voor hem 

ook bedreigend zijn geweest.” 

Nadine is het er niet mee eens. “Wie moeten jullie zoeken? De 

moeder of de vader? Aan de vader is klaarblijkelijk niets 

gevraagd over de adoptie, hij heeft ook recht op contact. 

Daarnaast hebben de kinderen natuurlijk grootouders, niet 

alleen maar ouders. Die moet je ook opzoeken.” 

Anja schudt haar hoofd: “Maar dat gaat alleen via de moeder. 

De mensen die bemiddeld hebben met de adoptie weten 

niets. Ik denk dat, als we hem zoeken het alleen via de 

moeder gaat. Dat kunnen we misschien uit het archief van het 

kindertehuis te weten komen.”  

 

Nadine wil beginnen met de opstelling en vraagt of Rens en 

Willem erbij komen. Ze gaan tussen hun adoptieouders 

inzitten. Ze hebben elkaars hand vast en lijken erg gespannen. 
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Ook Anja en Roel zijn nerveus, Roel wrijft steeds over zijn 

neus en Anja pulkt aan haar broek. De zaal zit bomvol 

toeschouwers en het gezin kijkt regelmatig angstig de zaal in. 

Nadine stelt voor om te beginnen.  

“Wat is er met Willem aan de hand, jullie tweede kind?” 

Anja: “Hij was eerst lange tijd ons pleegkind. Hij kwam met 

veertien maanden bij ons in hele slechte fysieke en 

psychische toestand. Zijn moeder is afgelopen jaar gestorven. 

We weten dat de vader van het kind verschillende keren 

vastgezeten heeft. We weten niet waarvoor, dat krijg je niet 

los van de overheid. We hebben zo weinig gegevens van hem. 

Toen ik bij de dood van de moeder aan zijn familie naar foto’s 

vroeg werd daar niet op gereageerd. Ik heb geen enkele foto 

ontvangen.” 

Nadine suggereert dat je ook kunt zoeken naar grootouders, 

ooms en tantes. Soms vindt een advocatenkantoor heel snel 

gegevens over pleegkinderen. 

“Anja, wil jij een plaatsvervangster voor jezelf uitzoeken. Roel 

zoek jij plaatsvervangers uit voor jezelf en je twee zonen. We 

gaan nu de familie opstellen zodat we een helder beeld 

krijgen. Roel mag beginnen. Stel jezelf, je vrouw en de twee 

kinderen op.” 

Anja kiest een vrouw uit die haar gaat vervangen en ook Roel 

loopt naar de plaatsvervangers en stelt ze op. De vader en 

moeder staan tegenover elkaar en kijken elkaar aan. In de 

ruimte ertussen staan de kinderen aan de zijkant en kijken 

recht vooruit. Anja wil er graag iets aan veranderen. Ze zet de 

vader en moeder aan de zijkant, ze kijken vooruit. Daarvoor 

staan de kinderen die ook vooruit kijken.  
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Aan de plaatsvervangers wordt gevraagd hoe ze zich in de 

eerste en in de tweede opstelling hebben gevoeld.  

Als het gaat over de man, de vrouw, eerste en tweede 

adoptiekind, dan gaat het over de plaatsvervangers. 

 

De man vertelt dat hij zich in de eerste opstelling heel 

beroerd voelde, hij had veel spanning in zijn buik. Na de 

herschikking voelt hij zich helemaal leeg.  

De vrouw vertelt dat het in de eerste opstelling heel zwaar 

was. Nu is het nog slechter als ervoor, het trekt haar naar 

beneden.  

Het oudste adoptiekind voelt zich verloren in de eerste 

opstelling maar hij voelt zich wel verbonden met zijn 

broertje. Hij wijst naar zijn broertje en die knikt instemmend. 

Nu voelt hij zich zo vooruitgeschoven, dat kan hij slecht 

verdragen. 

Het tweede adoptiekind vindt het fijner in de eerste 

opstelling omdat hij iedereen apart kan zien. Nu heeft hij het 

koud, het prikkelt in zijn vingers en het gaat niet goed met 

hem. 

Nadine zet iedereen weer in de positie van de eerste 

opstelling neer: de vader en moeder aan de zijkant, ze kijken 

vooruit. Daarvoor staan de kinderen die ook vooruit kijken.  

 

Voordat Nadine verder gaat wil ze weten wat er in de familie 

van Roel gebeurd is. Hij vertelt dat zijn moeder is gestorven 

toen hij zeven jaar oud was. Zijn vader was thuis, samen met 

zijn zus, zijn tante. Bij hen is hij opgegroeid.  

Hij herinnert zich de laatste maanden dat zijn moeder ziek 

was. Iedere dag na school ging hij op haar bed zitten en 
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vertelde haar wat er was gebeurd op school. Op een dag 

kwam hij thuis en vond allemaal mensen in huis die hij niet 

kende. Hij wilde naar de ziekenkamer gaan maar werd 

tegengehouden door een vreemde vrouw.  

“Waar ga jij naar toe? Ga maar gauw naar je kamer en blijf 

daar tot jullie gaan eten.” 

“Ik wil naar mama. Ik wil met haar praten over school.” 

“Dat moet je morgen maar doen, vandaag kan het niet.” 

“Is mama er niet? Is ze in het ziekenhuis?” 

Roel wilde de deur van de ziekenkamer openmaken maar de 

vrouw hield de deur dicht en trok hem aan zijn arm mee naar 

zijn kamer. 

“Een grote jongen zijn en luisteren,” beet ze hem toe. 

Ook de volgende dag mocht hij niet naar zijn moeder toen hij 

terugkwam van school. Hij trok zich los uit de greep van de 

verpleegster en rende de kamer van zijn zieke moeder in. De 

kamer was leeg.  

“Waar is mama, ik wil naar mama.” 

“Je moeder is op vakantie, die komt wel weer terug.” 

Daar liet hij zich mee afschepen. De volgende dag ging hij 

gewoon naar school en toen hij thuis kwam liepen er nog 

meer mensen in en uit. Zijn vader was de hele dag thuis en de 

verpleegster die er de laatste maanden was geweest kwam 

niet meer. Wel waren er ooms en tantes die hem over zijn rug 

wreven, hem arme jongen noemden en allerlei cadeaus voor 

hem bij zich hadden.  

Hij snapte er niets van. Na een paar dagen waren alle mensen 

weg maar zijn moeder kwam niet terug. De familie zette al 

hun krachten in om de gevoelige Roel voor het verdriet af te 

schermen. Zelfs de begrafenis werd voor hem 
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geheimgehouden. Over de moeder werd indien mogelijk nooit 

meer gepraat, alleen als hij naar haar vroeg. Na een paar 

maanden vertelde zijn vader hem dat zijn moeder nu bij de 

engelen was.  

“Mogen we op bezoek, wanneer kunnen we gaan? Ik mis 

mama zo. Is de vakantie afgelopen?” 

“Nou moet je niet meer zeuren, je bent een grote jongen.” 

Hij merkte hoe onaangenaam zijn vragen waren, vooral voor 

zijn vader. Daarom stopte hij met vragen en hield hij in het 

geheim van zijn moeder. Zo geheim dat hij het verdrong. Zijn 

geheime liefde voor zijn moeder maakte het voor Roel 

moeilijk om zich te verbinden met een vrouw. Dat was een 

van de redenen dat hij pas laat getrouwd was.  

 

Omdat zijn moeder voor hem zo belangrijk is geweest, stelt 

Nadine een plaatsvervanger voor de overleden moeder op en 

zet die naast de man. Zijn moeder kijkt, net als hij, vooruit 

naar de vrouw en opzij naar de kinderen.  

De man krijgt tranen in zijn ogen. “Ik ben heel verdrietig, ik 

heb er geen woorden voor. Ik voel me onverbrekelijk 

verbonden met mijn moeder.” 

 

Nadine vraagt of de man en de overleden moeder zich om 

willen draaien en een stap naar voren willen doen. Ze kijken 

nu weg van het gezin. Zowel de man als de moeder voelen 

zich beter op deze plek.   

De vrouw voelt geen verandering maar wel een last op haar 

schouders. 
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Het oudste adoptiekind vindt dat het gevoel van verlorenheid 

sterker is geworden door het weggaan van de vader, maar het 

is niet dramatisch.  

Het tweede adoptiekind heeft een voorgevoel dat hij nog 

meer achter zich kan laten. Dat voelt aangenaam, verder laat 

het hem onverschillig.  

 

Nadine richt zich nu tot Anja en vraagt haar wat er in haar 

familie is gebeurd. 

“Ik had een twee jaar oudere broer die na zeven dagen 

gestorven is. Mij wordt nu pas duidelijk hoe weinig daar thuis 

over gepraat werd. Ik had een zeer sterke band met mijn 

moeder die vijf jaar geleden is gestorven.”  

Nadine haalt de gestorven broer er bij, zijn plaatsvervanger 

gaat naast de vrouw staan.  

De vrouw geeft aan dat ze nog steeds de druk naar beneden 

voelt en zich nauwelijks bewust is van haar broer. Daarop zet 

Nadine hem verder weg en laat hem naar het gezin kijken. De 

vrouw moet zich omdraaien en weggaan.  

Als ze verder weg is van het gezin mist ze haar broer erg. Ze 

wordt draaierig en wil dichter bij hem zijn. Ze zoekt uit hoe 

dicht ze hem wil naderen en gaat uiteindelijk met haar rug 

tegen haar broer staan. Die houdt haar vast. Voor haar voelt 

het erg aangenaam dat ze tegen hem aan kan leunen, ze wordt 

er rustiger door.  

Het oudste kind vertelt dat de moeder er op deze plek meer 

voor hem is dan ervoor. Het tweede kind was eerst een beetje 

bang toen ze wegging. Nu gaat het goed met hem omdat hij 

ziet dat daar iets is dat bij elkaar hoort. 
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Dan kiest Nadine voor beide adoptiekinderen 

plaatsvervangers voor hun natuurlijke ouders. Ze zet ze 

achter de ruggen van de twee kinderen.  

Het tweede kind reageert meteen: “Dit is eng, ik vertrouw het 

niet. Ik voel me onzeker.” 

Nadine verandert de opstelling en zet zijn ouders tegenover 

hem zodat ze elkaar kunnen aankijken. Hier voelt hij zich 

beter.  

Het oudste kind wil tegen zijn ouders aanleunen en hen zien.  

Zijn ouders worden tegenover hem gezet. Hij vindt het heel 

zwaar.  

“Het knijpt mijn keel dicht, ik kan het niet langer uithouden.” 

Nadine plaatst hem naast zijn biologische vader. Daar voelt 

hij zich meer zeker, maar hij geeft aan dat hij wel zijn 

adoptiemoeder goed wil blijven zien.  

Nadine verplaatst de adoptiemoeder en haar dode broer 

zodat het kind ze allebei kan zien. De natuurlijke vader slaat 

zijn arm om zijn zoon. De zoon vindt dat duidelijk fijn.  

Als Nadine hem vraagt hoe het is geeft hij als antwoord: “Het 

is goed. Ik voel hem en ik zie mijn adoptiemoeder.” 

Het tweede kind geeft aan dat het voor hem ook geldt. Hij wil 

ook zijn adoptiemoeder kunnen blijven zien. Zij is 

onontbeerlijk voor beide kinderen. 

 

Nadine gaat nu de hele opstelling veranderen. Links staan de 

twee adoptiekinderen, ze kijken de ruimte in. Tegenover hen 

staan hun adoptieouders die naar hen kijken. Achter de 

vrouw staat haar overleden broer, achter de man zijn 

overleden moeder. Links en rechts staan de biologische 

ouders. Zij kijken naar voren. 
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De man geeft aan dat het op die plek veel beter met hem gaat. 

Als er van alles met de kinderen gebeurt achter zijn rug, 

maakt hem dat erg onrustig. En hij merkt hoe erg hij zijn 

vader mist. Er wordt een plaatsvervanger voor zijn vader 

gezocht en die gaat naast de overleden moeder van de man 

staan. Nu zijn vader achter hem staat voelt de plek heel goed 

voor hem.  

 

Voor de vrouw is het nog steeds zwaar. Alleen als ze tegen 

haar overleden broer aanleunt is het goed. Als Nadine vraagt 

of ze beseft voor wie het eerste adoptiekind staat, geeft ze 

aarzelend antwoord. 

“Voor mijn dode broer.” 

 

Nu is de tijd gekomen dat Anja, Roel, Rens en Willem hun plek 

in de opstelling gaan innemen. De plaatsvervangers maken 

plaats. Voor Roel voelt de plek goed. Anja kijkt liefdevol naar 

de kinderen. Ze is duidelijk geroerd.  

“Ik vind het belangrijk dat ze beiden hun lijfelijke ouders niet 

vergeten.” 

Nadine is het daar helemaal mee eens. Zowel Roel als Anja 

zeggen ontroerd tegen elk  kind apart: “Wij zijn er in de plaats 

van je ouders en eren in jou je ouders.” 

Rens en Willem vinden het fijn dat ze dit zeggen.  

Willem wil nog iets toevoegen: “Voor mij is het nog belangrijk 

om te zeggen dat Rens voor mij zo belangrijk is. Ik voel me de 

hele tijd met hem verbonden.” 
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Terwijl van buitenaf het een heel gelukkig gezin leek met wat 

rimpelingen zoals in iedere familie, bleek tijdens de 

familieopstelling dat er iets fundamenteel ontbrak. Want 

hoewel dit gezin schijnbaar intact was, sociaal verankerd en 

materieel goed gezekerd, sluimerde er bij alle vier een groot 

gemis, namelijk de pijn van de afgebroken verbinding.  

Roel kon zijn echte levensvreugde niet vinden. Vaak piekerde 

hij er over of het een bepaald verdriet was die zijn 

levensgeest uitzoog of dat het een gebrek aan levensmoed 

was die hem zo treurig maakte. Anja was zeker een goede 

vrouw voor hem, maar ze kon zijn moeder niet vervangen. 

Bij Anja ging het net zo. Het in haar kindertijd ontstane 

zwarte gat was met deze twee jongens niet te vullen. Steeds 

weer voelde ze in haar hart een drang om naar het zwarte gat 

te kijken, te weten wat er eigenlijk in zat en wat de hele tijd 

door haar hoofd spookte. Het antwoord kwam dichterbij toen 

ze haar geadopteerde zoon voor het eerst zag. Zo zou ook 

haar broer geworden zijn als hij niet was overleden.  

Rens was in de steek gelaten door zijn moeder, Willem werd 

verwaarloosd en mishandeld.  

Ze waren wel allemaal samen gebracht maar toch voelde 

ieder van hen zich eenzaam en verlaten.  

 

Nadine voelde heel duidelijk dat de adoptieouders zich niet 

op de plaats van de lijflijke ouders hadden gedrongen om ze 

te verdringen. Ook hadden ze nooit de afkomst van de 

kinderen verzwegen of hadden ze hun biologische ouders 

zwart gemaakt. Ze wist dat de weg naar een gelukte adoptie 

via de achting van het kind loopt. Het was dus zonder twijfel 
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belangrijk de herkomst van het geadopteerde kind te eren en 

het zware lot van zijn ouders. 

Anja en Roel schetsten een heel goed beeld. Ze hadden zich 

alle moeite getroost om zoveel mogelijk van het systemische 

worstelen van de kinderen te ervaren. Ze deden dat met 

eerbied, ook tegenover het lot van de lijfelijke ouders en met 

een ‘vingerspitsen’-gevoel in hoeverre ze de kinderen konden 

belasten als het om de ontmoeting met de lijfelijke ouders 

ging.  

 

Pas toen dit gezin in zijn geheel opgesteld werd, kon het beeld 

van hun lotsverbondenheid afgerond worden. Vanaf nu 

waren ze voor het eerst op een zinvolle manier bij elkaar 

betrokken. 

Met hun hoofd begrepen de ouders het goed. Voor Roel werd 

het duidelijk waarom hij niet helemaal vrij voor andere 

verbindingen was en Anja begreep waarom ze haar man niet 

volledig als man voor zich kon winnen en hem ook niet 

helemaal als man kon zien. Vanuit haar verstand was het 

allemaal duidelijk. Maar wat er bleef was het verdriet. Hoe 

duidelijker de verwonde plek in haar hart werd, hoe meer 

pijn het deed. De pijn was mede daarom zo groot omdat hij al 

die jaren was opgekropt en er nooit tranen gevloeid hadden.  

 

Nadine besluit dat er na de familieopstelling een vervolg moet 

komen en kiest voor de vasthoudtherapie. Het doel van die 

vasthoudtherapie is een emotionele confrontatie van twee bij 

elkaar horende mensen waarvan de verbinding zwaar 

beschadigd is.   
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In de wachtkamer 5 

Willem en Rens lopen hand in hand de wachtkamer in, 

gevolgd door hun ouders. Ze maken allemaal een opgeluchte 

indruk alsof er een last van hun schouders is gevallen. Roel 

heeft een arm om Anja’s schouder geslagen. Het is heel erg 

lang geleden dat ze zich zo veilig en beschermd gevoeld heeft. 

Zou ze eindelijk in plaats van ‘moeder’ nu ‘de vrouw van’ 

kunnen worden? Ze heeft er alle vertrouwen in. En als ze haar 

twee jongens zo ziet weet ze dat dat ook goed zal komen.  

Ze kijkt naar haar man en moet zich bedwingen om hem geen 

kus te geven. Dat zou volgens haar ongepast zijn in deze 

omgeving dus in plaats daarvan knijpt ze zachtjes in zijn 

hand. Hij lacht naar haar op een manier die ze nog nooit 

gezien heeft. Ze wordt helemaal warm van binnen. 

 

De kinderen rennen naar de broodjes die klaar staan en 

vallen aan. Naast de tafel staan nog twee jongens. De oudste 

maakt een erg ongelukkige indruk en beweegt zijn vingers 

heel snel op en neer. De jongste kijkt naar Rens. 

“Hebben jullie ook een opstelling gehad? Wij zijn zo aan de 

beurt.” 

Rens knikt. 

“Is het erg spannend? Hoe heet jij? Ik ben Tom en mijn 

broertje heet Jonathan.” 

Jonathan friemelt met zijn handen en lijkt erg opgewonden. 

“Nee hoor, er is niks engs aan en het is niet raar. Ze kiezen 

mensen uit die voor jou in de plaats voelen wat er is. Dat is 

gek maar het klopt wel.” 
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Rens neemt een grote hap uit zijn broodje. “Jullie moeten ook 

wat eten want een opstelling duurt best wel lang. Ik moest 

vreselijk plassen aan het eind maar gelukkig kon ik het 

inhouden.” 

Jonathan begint een beetje hinnikend te lachen. “Dan ga ik nu 

naar de WC.” 

Rens wijst Jonathan en Tom de weg naar de WC terwijl de 

ouders met elkaar kennismaken.   

Nadine praat met iedereen en probeert ervoor te zorgen dat 

ze zich op hun gemak voelen. Vooral voor de mensen die nog 

opgesteld moeten worden is het spannend.  

 

Jeanine vraagt aan Anja of het niet gênant is dat je al je 

problemen op tafel legt voor een hele zaal met mensen.  

“In het begin voelt dat heel onwennig maar al gauw ben je 

vergeten dat er zo veel mensen naar je kijken en luisteren. Je 

ziet dan alleen nog de opstelling en Nadine. En ik vertrouw er 

op dat mensen mijn verhalen niet door vertellen of 

belachelijk maken. Mobiele telefoons zijn verboden dus er 

kunnen geen filmpjes gemaakt worden die straks op de social 

media verspreid zouden kunnen worden.” 

Anja geeft Jeanine een stevige hand en spreekt de hoop uit dat 

ze een goede opstelling zal hebben. De gong gaat. Het wordt 

tijd voor Nadine om naar de zaal te gaan en de laatste mensen 

die opgesteld gaan worden te introduceren.  

De jongens komen terug en Jonathan propt gauw een broodje 

naar binnen. Het kan nog lang duren voordat hij weer iets 

krijgt. Hij rent naar zijn moeder en slaat op haar rug.  

“Rustig maar Jonathan. Niet zo druk doen.” 
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Schipbreukelingen vervolg 

Omdat na de opstelling het verhaal van Anja en Roel nog niet 

klaar was, had Nadine in overleg met hen geregeld dat ze 

meededen aan een vasthoudtherapie, ook wel bonding 

genoemd.  

 

Het vasthouden, de confrontatie, vindt in een dichte omarming 

plaats. Beide deelnemers drukken hun pijn, van buik tot buik, 

van hart tot hart, van gezicht tot gezicht, net zo lang uit tot ze 

zich ‘in’ de ander voelen en hun liefde weer stromen kan. Door 

die vaste omarming geven de twee elkaar de waarneembare 

verzekering dat ze de spanning vasthouden en niet eerder van 

elkaar weggaan totdat de liefde weer stroomt.  

 

De vasthoudtherapie voor Roel was met name gericht op de 

band met zijn moeder. Dat hij daarbij door Anja zou worden 

vastgehouden, had voor de vasthoudtherapeut bijzondere 

redenen. Het voordeel bestond er niet alleen uit dat Anja zo 

dieper de levensgeschiedenis van haar man kon invoelen 

maar ze kregen zo allebei de kans om te zien welke behoeftes 

Roel van zijn moeder op zijn echtgenote had overgedragen. 

Roel lag op zijn rug, omarmd door Anja die zijn hoofd in het 

kuiltje van haar hals hield. Beiden hadden hun ogen gesloten 

om de ontmoeting met de moeder als visuele voorstelling te 

laten gebeuren.  

 

Als eerste werd Roel teruggevoerd naar de leeftijd van zeven 

jaar om hem met zijn doodzieke moeder te confronteren. 

“Mama, ga toch niet van me weg. Ik ben nog zo klein, hoe kan 
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ik zonder jou leven? En jij gaat weg en hoort me niet. Het 

sprookje van de engelen klopt helemaal niet. Jij gaat weg en 

kijkt me niet aan. Achter mijn rug om sluip je weg van me, 

zonder me een kus te geven en zonder een laatste woord 

tegen mij te zeggen, zonder afscheid.”  

De vertwijfeling van het verlaten kind was allesomvattend. 

Niet alleen heimwee maar ook verwijten kwamen naar 

buiten. Anja had nooit geweten dat deze nooit uitgesproken 

pijn continue in Roels hart was. Ze begreep nu ook zijn 

beledigende reactie als ze af en toe wegging zonder te zeggen 

waar ze naar toe ging. Die reacties kwamen niet voort uit een 

soort macho-achtige rechten, maar uit een kinderlijke angst 

om door zijn moeder verlaten te worden. Het was de 

vertwijfeling van het machteloze kind. Nog nooit had ze 

zoveel begrip en zo veel liefde voor hem gevoeld.  

 

Daarna werd Roel door de vasthoudtherapeuten voor de 

tweede keer naar zijn moeder gebracht. Hij vond haar mooi 

en jong, zoals hij haar in zijn herinnering zag. Hij hoorde haar 

tegen hem zeggen hoe doodongelukkig ze was dat ze moest 

weggaan. Niet vanwege haar pijn en ook niet vanwege haar 

jong beëindigde leven, maar omdat zij hem, haar geliefde, 

enige en nog zo kleine zoon moest verlaten. Ze hoopte dat hij 

begreep dat ze niet de moed had gehad om afscheid van hem 

te nemen.  

“Ik weet het, lieve mama,” zei Roel. “Ik was zo verdrietig 

omdat ik geen afscheid van je had mogen nemen. Ik zocht 

overal, alsof je niet voor altijd was weggegaan. Maar nu weet 

ik dat je voorgoed aan de andere kant bent. En ik moet en ik 

wil nog op de aarde blijven. Bij mijn vrouw Anja en bij mijn 
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geadopteerde kinderen. Kijk eens, ik was zo dwaas dat ik jou 

in Anja wilde vinden. Ik wilde haar tot mama maken. Maar jij 

bent mijn enige mama en niemand kan er voor je in de plaats 

komen. En nu heb ik je weer terug. En Anja is mijn vrouw en 

geen surrogaat van jou. Alsjeblieft, zeg dat het goed is zodat 

het goed met ons gaat!” 

De verzoeningstherapie werd tegelijkertijd een 

relatietherapie. Allebei begrepen ze wat dit werkelijk 

betekende. Zonder directe confrontatie genoten ze van de 

omarming. Nu was Anja niet meer slechts een ingetrouwde 

schipbreukeling. Ze werd een meevoelende getuige van zijn 

levensgeschiedenis en ze werd door zijn moeder volwaardig 

geaccepteerd. Ze waren nu echt met elkaar verbonden.  

 

Het vasthouden van hun adoptiefzonen schoof het echtpaar 

door naar huis, eerst moest er een acutere aanleiding zijn. De 

consultatie met de vasthoudtherapeuten, een eventuele 

begeleiding door vakbekwame mensen was verzekerd. De 

aanleiding kwam al snel. Midden in de nacht werd Willem 

met een panische schreeuw wakker, sprong uit bed en rende 

als een wildeman rond de eettafel. Hij reageerde niet toen hij 

aangesproken werd. Anja moest hem normaal gesproken 

vangen, hem een speen in de mond duwen en hem weer naar 

bed brengen. Zuigend op de speen werd hij dan vanzelf 

rustiger. Deze keer echter liet Anja de speen weg. Ze ging 

naast hem liggen en hield hem vast zodat er geen kans op een 

vechtpartij was. Ze probeerde niet om hem rustig te krijgen, 

integendeel, ze moedigde hem aan om zijn diepste angsten uit 

te schreeuwen. 
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”Ik ben bij je, schreeuw het maar uit. Ik doe dit voor je 

moeder. Ik hou het wel uit. Schreeuw nog harder, zo hard je 

kunt.”  

Willems pogingen om om zich heen te slaan strandden in 

Anja’s armen.  

Toen hij: “Laat me, laat me,” schreeuwde, hield Anja hem nog 

strakker vast. 

Ze antwoordde heel rustig: “Ik laat je niet gaan Willem, pas 

dan als het goed met je gaat.”  

Als een uitbarstende vulkaan schoot de angst en de 

vertwijfeling uit Willems keel.  

Hoe lang het duurde voor hij rustig doorademde en gelaten 

en vol vertrouwen in de armen van Anja insliep, kon ze 

naderhand niet zeggen, ze had ieder gevoel van tijd verloren. 

Het besef dat dit de eerste keer was dat hij een duurzame 

band met haar aanging, alsof ze echt zijn moeder was, 

ontroerde haar zeer en vulde haar hart. Tegen haar aan 

genesteld sliep hij diep en rustig tot de volgende morgen. En 

toen hij wakker werd kroop hij nog eens tegen haar aan en 

fluisterde: “Mama, mijn mama.”  

Sinds die nacht poepte hij niet meer in bed en ook het 

bedplassen hield op. Op grond van de pasverworven innige 

band en de daaruit voortvloeiende mogelijkheid om het 

verschil tussen deze band en die met vreemden te 

onderscheiden, werd zijn gebrek aan afstand houden minder. 

Definitief werd dat pas opgelost nadat ook Roel hem had 

vastgehouden. De aanleiding daartoe was geen nachtelijk 

rondrennen, maar Willems grote frustratie toen hij op de 

speelplaats door meerdere oudere kinderen gepest werd. Met 
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gebalde woede kwam hij naar huis, met woede tegen zichzelf 

en de hele wereld waaronder ook zijn adoptievader.  

Het antwoord daarop kreeg hij in zijn vasthoudende arm: 

“Leg die woede maar bij mij neer. Ik weet hoe slecht het met 

je gaat. Mij zul je echter niet slaan, ik ben je beschermer. Deze 

verantwoordelijkheid heb ik van je lijfelijke vader 

overgenomen. Huilen en schelden mag je bij mij. Wees sterk. 

Ik zal je helpen om een moedige, goede jongen te worden...” 

Sindsdien had Willem ook met zijn adoptievader een goede 

band. 

Zo werden deze vier schipbreukelingen met elkaar 

verbonden en met elkaar in een samenhangende familie 

verankerd. Vrij om uit te varen maar met het vooruitzicht dat 

ze altijd weer terug konden keren naar de veilige thuishaven.  

 

Wat betreft de natuurlijke ouders van Rens en Willem bleek 

de moeder van Rens inderdaad op het verkeerde pad te zijn 

geraakt. Ze was verslaafd en had geen interesse in haar zoon. 

Hij was haar enige kind maar ze wilde hem niet ontmoeten. 

Als ze ooit afgekickt was konden ze misschien een afspraak 

maken. Ze wist niet waar haar vader en moeder woonden en 

hoe het verder met hen gegaan was. Ze wist niet eens of ze 

nog wel leefden. Haar broers en zussen had ze nooit meer 

gezien en dat wilde ze zo laten. Ze schaamde zich voor haar 

manier van leven en wilde op geen enkele manier contact.  

De vader van Rens bleek vlak bij hen te wonen. Hij was 

getrouwd en had twee kleine kinderen. Het was voor Rens 

moeilijk om hem als vader te zien maar hij ging er graag naar 

toe om met de kleintjes te spelen. Het voelde wel als familie. 
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“Dat zijn mijn halfbroertjes, die kunnen heel wat leren van 

hun grote broers.” 

Want ook Willem werd naar dit jonge gezin meegenomen en 

geaccepteerd. Zijn eigen natuurlijke vader gaf aan dat hij niets 

meer met Willem te maken wilde hebben en zat op het 

moment dat ze hem gevonden hadden voor vijf jaar in de 

gevangenis. Willem voelde geen enkele aandrang om hem 

daar op te gaan zoeken.  
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Het drukke kind 

 
De familie 
 
 

           

            

             

  Jeanine         

  broer †          

 zus      

  broer         

        baby †  

     Tom  

        Miskraam  

         Jonathan/Simon  

            

            

  Paul         
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Jeanine en Paul komen met hun twee zonen het toneel 

oplopen. Nadine stelt hen voor aan de zaal. Ze probeert 

iedereen op zijn gemak te stellen en vraagt wat er bij het 

gezin aan de hand is.  

De vader antwoordt. “Onze jongste zoon Jonathan is 

gediagnosticeerd als ADHD-er. Er zijn grote problemen op 

school. Zijn juffrouw heeft gezegd dat hij in de klas 

onhoudbaar is en er een andere oplossing gezocht moet 

worden.”  

 

Nadine heeft een uitgebreid voorgesprek met de ouders 

gehad. De moeder vertelde dat hun eerste kind doodgeboren 

was. Jeanine en Paul trouwden na een verloving van een paar 

jaar. Het duurde een tijd voordat er kinderen kwamen omdat 

ze allebei veel plezier in hun werk hadden en ze waren nog 

jong. Ze hadden alle tijd om een gezin te stichten. Na vijf jaar 

huwelijk besloten ze aan kinderen te beginnen maar dat ging 

niet zoals ze verwacht hadden. Het kindje overleed in haar 

buik na 7 maanden zwangerschap. Het was een vreselijke en 

traumatische bevalling. Na de curettage wilden haar artsen 

dat ze een jaar zouden wachten. Daar hadden ze zich niet 

helemaal aan gehouden want binnen een jaar was ze weer 

zwanger.  

 

Bij het  tweede kind was het een zware zwangerschap 

geweest. Jeanine was zo bang dat het weer fout zou gaan dat 

ze bij ieder pijntje naar de huisarts ging. Toen ze na vijf 

maanden steken in haar buik voelde, raakte ze volledig in 

paniek. Ze huilde aan de telefoon toen ze Paul belde.  
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“Het is net of de weeën al begonnen zijn, zou het weer fout 

gaan?” 

Hij ging haar meteen ophalen en samen reden ze naar het 

ziekenhuis. Daar constateerden ze dat er inderdaad sprake 

was van weeën. Het goede nieuws was dat het kindje leefde. 

Ze bonden haar baarmoeder dicht en ze moest drie maanden 

in het ziekenhuis liggen. Met acht maanden mocht ze naar 

huis omdat het op dat moment niet meer gevaarlijk was als 

de bevalling zou beginnen. Ze was veel liever in het 

ziekenhuis gebleven onder constante medische zorg want 

thuis voelde ze ieder moment aan haar buik of alles nog in 

orde was. Maar precies na 40 weken werd Tom zonder 

problemen geboren en het was een heel gemakkelijk kind. 

Omdat ze een groot gezin wilden raakte ze binnen een jaar 

weer zwanger. Vol vertrouwen vertelde ze iedereen na 12 

weken dat er een tweede kindje op komst was. Nog geen 

week later was het mis. Ze verloor bloed en na een heftige 

buikpijn kreeg ze een miskraam.  

 

Tijdens een gesprek met de psycholoog in het ziekenhuis 

vertelde ze dat ze niet meer durfde, dat ze dit niet nog een 

keer mee wilde maken. Maar hij zei dat haar wens om een 

groot gezin te hebben best gerealiseerd kon worden.  

Na twee jaar durfde ze het opnieuw aan om zwanger te 

worden. Terwijl veel van haar vriendinnen allerlei moeite 

moesten doen om zwanger te raken, lukte het bij hen meteen 

als ze geen voorbehoedsmiddelen gebruikten. De eerst vijf 

maanden leek alles prima te gaan maar ook bij dit kind 

begonnen de weeën veel te vroeg. Ze werd weer opgenomen 

in het ziekenhuis en moest drie maanden met haar hoofd 
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omlaag liggen. Ze had het er graag voor over, als het maar een 

gezond kindje zou zijn.  

Zeven weken voor de vastgestelde geboortedatum stelde haar 

dokter tijdens een echo vast dat het niet goed ging met het 

kind. Haar wereld stortte in. Ze was er van overtuigd dat dit 

weer een herhaling zou worden van haar eerste baby ook al 

probeerden de artsen en haar man haar ervan te overtuigen 

dat iedere zwangerschap anders was. 

 

Omdat de situatie van het kind kritiek was, werd er gekozen 

voor een keizersnede. De premature Jonathan kwam veel te 

licht op de wereld en moest eerst een week in de couveuse 

liggen. Jeanine kreeg het kind die eerste week niet te zien 

omdat hij in een ander, gespecialiseerd kinderziekenhuis lag 

en zijzelf niet mocht reizen omdat ze last had van allerlei 

complicaties. Ze was doodsbang dat er ook met dit kind iets 

zou gebeuren, dat het zou sterven, dat ze het weer zou 

verliezen. Na de week in de couveuse lag hij nog vier weken 

in het kinderziekenhuis maar toen was ze gelukkig weer op 

de been en konden ze er naar toe om hem te zien en vast te 

houden. Toen hij eindelijk naar huis mocht, probeerde ze 

alles heel erg goed te doen en op alles te letten. Ze probeerde 

te vergeten, te verdringen dat ze een baby van acht maanden 

had verloren en een miskraam had gehad. Ze wilde blij zijn 

met dit kind en het alle liefde geven die maar mogelijk was. 

 

Nadine weet uit ervaring met andere opstellingen dat een 

doodgeboren kindje dat bijna voldragen is erbij hoort. Het 

eerste kind telt dus mee. Deze ouders hebben drie kinderen. 

De vrouw begint te huilen als Nadine zegt dat ook hun 
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eerstgeborene opgesteld moet worden. Ze heeft dat kind 

nooit als een echt kind gezien.  

Het publiek in de zaal knikt begrijpend als Nadine zegt: ”Het 

eerste kind telt ook.”  

Dan vraagt ze aan Jeanine of er iets bijzonders is gebeurd in 

haar eigen familie? 

“Nee, ik ben de oudste van drie kinderen, mijn zus is tien jaar 

jonger. Ik was steeds de grote zus, maar verder is er niks.” 

Nadine richt zich tot Paul: “Was er iets bijzonders in jouw 

familie?” 

“Ik was enig kind en mijn ouders waren al vrij oud toen ik 

kwam. Mijn moeder is gestorven in het jaar dat we getrouwd 

zijn, nu achttien jaar geleden. Jeanine heeft haar niet lang 

gekend, ze kent min of meer alleen mijn vader.” 

 

Ondertussen zit Jonathan te wiebelen op zijn stoel. Hij bijt op 

zijn lippen en moet veel moeite doen om te blijven zitten. 

Jeanine heeft een hand op zijn knie gelegd om hem rustig te 

houden. Tom kijkt stil voor zich uit alsof het hem niet raakt. 

Paul kijkt bezorgd naar zijn vrouw en kinderen. 

 

Nadine begint de opstelling en vraagt aan Jeanine en Paul om 

een plaatsvervanger te kiezen voor henzelf en voor hun twee 

levende kinderen. Het dode kind komt er later bij zodat ze 

kunnen zien wat de werking is als het erbij komt. 

De plaatsvervangers van Jeanine en Paul staan naast elkaar. 

Naast Jeanine staat de plaatsvervanger van Jonathan die 

wegkijkt van zijn moeder. Tom staat tegenover zijn vader en 

kijkt hem recht aan. 
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Nadine vraagt aan de man om van plaats te veranderen zodat 

het klopt met zijn gevoel.  

Ze zet de man en vrouw dichter bij elkaar en voor hen beiden 

Tom. Ze kijken alle drie naar elkaar. Een stuk verder weg 

staat Jonathan die niet naar de rest kijkt.  

 

Nadine richt zich tot de echte Paul die de hand van Jeanine 

vasthoudt.  

“Wat weet jij van de familie van je vrouw?” 

“Ze is de oudste van drie kinderen met tien jaar afstand tot 

haar jongere zus en elf jaar tot haar broer.”  

Jeanine knikt instemmend. 

Nadine vraagt aan Jeanine: “Is er een buitenechtelijk kind?” 

“Nee, maar mijn moeder had een doodgeboren kind na mij. Ik 

weet echter niet wanneer dat was, ik heb dat kind niet 

gekend, het was een jongen. Meer weet ik er niet van. Daarom 

zit er zoveel jaar tussen mij en mijn zus en broer.” 

Nadine vindt dat de dode broer ook opgesteld moet worden 

en zet hem naast de vrouw. Man, vrouw, broer en Tom kijken 

naar elkaar, Jonathan staat verder weg en kijkt niet naar hen.  

De vrouw vindt het prettig dat haar overleden broer er is. 

“Dat voelt goed, dat maakt rustiger. Hiervoor had ik een zeer 

hulpeloos en angstig gevoel. Dit maakt heel rustig.” 

 

De man voelt zich bij deze nieuwe opstelling minder goed. 

“Ik voel het echt aan mijn hart, merk ik. Ik voel me bedrukt.” 

De plaatsvervanger voor Tom geeft aan dat het hem kracht 

geeft om tegenover zijn vader te staan.  
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“Ik heb me meer op mijn vader georiënteerd, de moeder was 

nogal vaag. Sinds haar doodgeboren broer erbij is, wordt het 

beter.” 

Voor de plaatsvervanger van Jonathan is er veel veranderd 

toen de doodgeboren broer van zijn moeder erbij kwam. 

“Daarvoor zag ik alleen een ruimte voor me. Nu komt er 

langzaam het gevoel dat er iets achter mij is. Hiervoor had ik 

geen binding met mijn moeder. Dat gevoel is weggeëbd toen 

de dode oom erbij kwam. Ik kom zo langzaam weer terug.” 

 

Nadine richt zich weer tot Jeanine en Paul om te vragen of er  

vanwege het doodgeboren kind tussen hen als ouders een 

conflict of een verwijt ontstond. 

Paul vertelt dat er van zijn kant geen verwijt was. Ze hebben 

er de laatste tijd veel over gepraat.  

“Ik heb het kind gezien, alles zat er op en er aan. Ik heb het 

kort gezien en toen was het weer weg.” 

Jeanine begint te huilen en vertelt dat de baby niet begraven 

mocht worden omdat het niet geleefd had. Ze zijn katholiek 

en het dode jongetje mocht niet meer gedoopt worden en dus 

niet in heilige grond begraven worden. Dat vond ze heel erg.  

Nadine is het er mee eens dat dat schandalig is, net als alle 

aanwezigen. Ze kiezen een plaatsvervanger voor het dode 

jongetje en ze laat hem bij de voeten van de ouders op de 

grond zitten, met zijn rug naar de ouders toe. Beide ouders 

leggen een hand op zijn hoofd. De twee broertjes zet ze aan de 

overkant naast elkaar, ze kijken naar hem. De dode broer van 

Jeanine staat op een kleine afstand van het echtpaar.  
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Het dode kind voelt zich erg geborgen op deze plek maar 

vindt dat hij er niet echt bij hoort. “Ik heb het gevoel dat ik er 

maar half bij ben.” 

 

Nadine laat de opstelling zoals hij nu is. Ze haalt Jeanine en 

Paul naar de opstelling en stelt hen op in plaats van de 

plaatsvervangers. Ze moeten dicht bij elkaar gaan staan zodat 

het dode kind hen kan voelen en een hand op zijn hoofd 

leggen.  

Jeanine en Paul zeggen tegen hem dat hij hun eerstgeborene 

is, hun eerste kind en dat hij erbij hoort. Hij krijgt een plaats 

in hun hart.  

Het dode kind geeft aan dat hij nu het gevoel heeft dat hij 

erbij hoort. Het is een emotioneel  moment voor hem waar hij 

dankbaar voor is. 

Voor Jonathan en Tom zijn er nog steeds plaatsvervangers. 

Jonathan geeft aan dat hij graag naast zijn dode broertje wil 

zitten. De plaatsvervanger gaat op de grond zitten. Dan vraagt 

Nadine aan de echte Jonathan om zijn plaats in te nemen. Hij 

gaat heel dicht tegen zijn dode broertje aanzitten en legt zijn 

arm om hem heen.  

Nadine vraagt hem om tegen zijn dode broer te zeggen: “Ik 

geef aan jou de eer om mijn grote broer te zijn. Wees aardig 

voor me.”  

Jonathan herhaalt de woorden. Het voelt goed voor hem.  

Ook het dode broertje voelt zich goed en zegt daarbij: “Maar 

ik wil dat jij leeft.” 
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Nadine stelt nu Tom, Jonathan en het doodgeboren kind in de 

volgorde van leeftijd op tegenover hun ouders. Ze stelt het 

dode broertje aan hen voor.  

“Dat is echt jullie grote broer. Hij is de eerste, die kennen 

jullie helemaal niet. Jullie zijn de tweede en de derde zoon.” 

Ze knikken instemmend.  

 

Nadine richt zich nu tot Jeanine en vraagt haar om tegen haar 

broer te zeggen: “Ik ben je grote zus en ik neem je als mijn 

broer. Ik geef je een plaats in mijn hart.” 

Jeanine en haar broer omarmen elkaar. Paul voelt zich goed 

als hij zijn gezin zo ziet en zijn vrouw naast zich. Nadine 

vraagt hem om een arm om zijn vrouw te leggen. Ze moeten 

als volwassenen naar hun kinderen kijken want kinderen 

hebben volwassen ouders nodig. Ze hebben voor het eerst het 

gevoel dat ze echt ouders zijn en dat voelt geweldig. Door 

groot te zijn en rechtop te staan kunnen ze de kinderen als 

kinderen zien.  

 

Nadine stelt voor om hun dode kind een grafsteen te geven, 

een gedenksteen. En een naam.  

“De naam van onze eerste zoon was ook Jonathan.” 

De zaal reageert op deze zin maar Nadine geeft met een 

handgebaar aan dat ze stil moeten zijn.  

Jeanine vertelt dat ze destijds de naam Jonathan bedacht 

hadden voor het dode kind en het voor hen logisch was om 

het derde kind zo te noemen. Dan zou zijn naam in ere 

worden gehouden. Nadine legt uit dat als een levend kind de 

naam van een dode krijgt, het overleden kind nog een keer 
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buiten beschouwing wordt gelaten. Ze zegt dat het derde kind 

een eigen nieuwe naam moet krijgen.  

“Jullie moeten Jonathan uitleggen waarom hij anders moet 

heten en zijn naam veranderen in een nieuwe naam.”  

Nadine is daar heel resoluut over. 

 

De zaal heeft ademloos toegekeken toen duidelijk werd dat 

Jonathan dezelfde naam heeft gekregen als zijn dode broertje. 

Een van de aanwezigen stelt de vraag: “Hoe is het als de 

kinderen een naam uit de familie krijgen die niet met een 

bepaald noodlot belast is?” 

Nadine legt uit dat als kinderen de naam van voorouders 

krijgen, van grootouders bijvoorbeeld, dat dat goed is omdat 

ze dan zijn verbonden. Als ze ongebruikelijke namen krijgen 

voelen ze zich eerder een buitenstaander, als een vreemde. 

Namen van opa, oma, vader, moeder, oom en tante zijn in de 

regel goede namen. Maar je moet ze nooit namen geven van 

een persoon die een zwaar lot heeft gedragen of nog draagt. 

Het houdt de gemoederen in de zaal bezig of Jonathan nou 

wel of niet een andere naam moet krijgen.  

De meningen zijn verdeeld maar Nadine is er heel duidelijk 

over: “Degenen die het beeld hebben gezien hoe de jongen 

naast zijn dode broer zat en zijn arm om hem heen legde, die 

weet zeker dat de jongen een andere, eigen naam moet 

hebben zodat hij zich kan bevrijden van de identificering. Dat 

is namelijk precies de identiteit die hij nu heeft, hij is 

geïdentificeerd met een dode. Nu moet hij eerst zijn eigen 

identiteit winnen, onder andere door een eigen naam.”  
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Het lijkt alsof de vader en moeder het eens zijn met Nadine’s 

bewering. Ze hebben wat praktische bezwaren maar geven 

aan dat die wel op te lossen zijn.  

“Hoe moeten we dat op school gaan uitleggen. Dan moeten ze 

hun hele administratie aanpassen. En de gemeente, gaat die 

zomaar akkoord met een naamswijziging?” 

Jeanine lacht schamper. “Het doopregister hoeven we in ieder 

geval niet aan te passen. Een paar jaar geleden hebben we ons 

uit laten schrijven uit de katholieke kerk.” 

 

Jonathan heeft alles zeer aandachtig opgenomen. Van zijn 

onrustige gedrag is op dit moment niets meer te merken. Hij 

zit naast zijn broer Tom en kijkt verwachtingsvol de zaal in.  

“Weten jullie al een nieuwe naam voor me? Spannend.” 
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Eindopstelling Jonathan 
  

Broer Jeanine† 
Jeanine 

 
Paul 

Jonathan† Tom Jonathan/Simon 
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De nazit 

 

Als Nadine afscheid heeft genomen van Jeanine en Paul, Tom 

en Jonathan, zit er niets anders op dan naar de foyer te gaan. 

Er wordt op haar gerekend. Ze gaat eerst even naar de aparte 

WC bij de wachtkamer om haar gezicht met koud water af te 

spoelen. Wat deodorant en lippenstift en ze heeft het gevoel 

dat ze onder de mensen kan komen. 

Als ze de foyerruimte binnengaat, gonst het van de stemmen 

en ruikt ze de lucht van bitterballen, vermengt met de 

lichaamsgeuren van de aanwezigen die de hele dag 

ingespannen geluisterd en gekeken hebben. De meeste 

mensen nemen een glaasje wijn of bier.  

Als ze naar de bar loopt wordt ze diverse keren staande 

gehouden maar ze verontschuldigt zich: “Eerst even iets te 

drinken halen, ik kom zo bij u.” 

Met een glas droge witte wijn loopt ze naar de tafel waar de 

plaatsvervangers bij elkaar staan. 

“Goed werk mensen, ik ben erg trots op jullie.” 

“We zijn alleen maar blij dat we dit mochten doen, zo 

bijzonder.” 

Ze wordt op haar rug getikt en een man buigt zich naar haar 

toe. 

“Ik wil graag een afspraak met u maken.” 

“Dat kan, bij de entree vindt u alle informatie over mijn 

praktijk en telefoonnummers.” 

“Kan dat niet nu? Ik ben bang dat ik niet meer durf als ik er 

over na ga denken. Of dat ik er dan niet meer ben.” 

Ze kijkt hem onderzoekend aan en ziet tranen in zijn ogen. 

“Kom over een kwartier maar naar de wachtkamer op de 

eerste verdieping, dan kunnen we even rustig praten.  
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Nu moet ik mijn gezicht hier laten zien.” 

De man knikt dankbaar en gaat op een bank zitten met een 

glas water voor zich.  

 

Geroutineerd beantwoordt Nadine alle vragen van de 

toehoorders en neemt de complimenten in ontvangst. De 

meeste vragenstellers weten het antwoord op hun vraag al 

maar vinden het fijn om even met haar te praten. Ze weet 

haar geduld goed te bewaren en heeft voor ieder een 

vriendelijk woord. Als er weer iemand haar vraagt hoe ze het 

toch doet, is ze blij dat ze de groep kan verlaten. Ze 

verontschuldigt zich en vertelt dat ze nog een afspraak heeft. 

Het kwartier is om en de man zit al klaar voor de 

wachtkamer. 

“Sorry dat ik u nu lastig val maar het is nu of nooit. Mijn vader 

heeft zelfmoord gepleegd op zijn veertigste verjaardag en 

overmorgen word ik veertig. Ik ben zo depressief en bang dat 

ik hetzelfde ga doen. Help me.” 

“Hoe wil je dat ik je help? Door een opstelling?” 

De man knikt heftig.  

Nadine beseft dat ze geen keus heeft. Ze had een paar dagen 

vrij willen nemen maar ze ziet hoe hoog de nood is bij deze 

man.  

“Bel me morgenvroeg thuis op, ik ga kijken of we 

morgenmiddag een opstelling kunnen regelen.” 

De man pakt haar handen. Daarna loopt hij met gebogen rug 

weg. 

Nadine denkt aan haar eigen opstelling en de enorme 

opluchting die daar op volgde. Ze hoopt dat ze iets voor hem 

kan betekenen. Dan loopt ze terug naar de foyer om enkele 

plaatsvervangers te vragen of ze morgenmiddag tijd hebben.  
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Het drukke kind vervolg 

Na anderhalf jaar belde Nadine Jeanine en Paul op om te 

vragen hoe het ging met de hyperactiviteit van ‘Jonathan’. Nog 

voor de moeder kon antwoorden hoorde ze haar zeggen: 

“Simon, wil je verder gaan met je  huiswerk. Ik kan nu niet bij 

je zitten, ik moet telefoneren.” 

Niet voor niets had Nadine er op aangedrongen de naam te 

veranderen. Deze aanwijzing was zelfs het belangrijkste deel 

van de opstelling. Zolang degene de naam droeg van de 

persoon waarmee hij zich identificeerde, kon hij zijn eigen 

identiteit niet veroveren. Hij moest het lot van de ander 

dragen, zijn levenswijze imiteren en zijn gevoel overnemen. 

Door de identificatie met de ander werd het voor hem 

onmogelijk om zijn eigen gevoel te hebben en een eigen leven 

te leiden. Hij behoorde niet aan zichzelf maar aan de ander. 

Door deze innerlijke verdeeldheid kon hij zichzelf niet als een 

harmonieus IK beleven. Hij vond geen rust in zichzelf en 

kwam nooit tot rust.  

 

Waarin uitte zich voorheen Jonathans/Simons identificatie 

met zijn dood geboren broer? Doordat de ziel van zijn broer 

diens lichaam moest verlaten, vertrouwde Jonathans/Simons 

ziel het niet om volledig in zijn lijf plaats te nemen. Veel 

spiritueel denkende vaklieden spreken dan over een niet 

helemaal gelukte verlichamelijking. Omdat hij zijn lichaam 

maar voor een deel waarnam, lukte het hem niet om zijn 

bewegingen onder controle te houden. Als een baby volgde hij 

impulsen, ieder autogeluid en iedere telefoonoproep was 

voor hem een reden zijn concentratie op zijn spel of huiswerk 



 

   149   
  

te onderbreken, van zijn stoel op te springen en doelloos door 

de kamer te lopen. Zijn gebrek aan IK-bewustzijn uitte zich bij 

vele gelegenheden die een kind normaal gesproken 

aansporen: “ik doe dat sneller dan jij” of “ik ben voor jou”. 

Jonathan hechtte daar geen waarde aan, net zo min als aan 

het meedoen met de les zoals zijn medescholieren. Zijn  

hyperactiviteit ontstond niet alleen door deze verstrikkingen. 

De oorzaken van hyperactiviteit zijn uiteenlopend en kunnen 

al voor de geboorte liggen. Overduidelijk dragen 

angsttoestanden bij de moeder bij, haar onrust draagt ze over 

op het kind. 

 

Zo te zien had ook Jonathans oudere broer hyperactief 

kunnen worden want zijn moeder had panische angsten in de 

tweede maand van de zwangerschap dat er weer een 

doodgeboren kind zou komen. De zwangerschap was 

moeilijk, de baarmoedermond moest dichtgenaaid worden. 

Desalniettemin waren er bij Tom geen tekenen van 

hyperactiviteit vast te stellen. Integendeel, hij was een kind 

met goed gecoördineerde  bewegingen. Hij genoot ervan op 

de schoot van de moeder of de vader te blijven zitten. Als 

basisschoolleerling was hij een goede turner en 

voetbalspeler, speelde hij viool en hij kon zonder problemen 

stil zitten op school. 

Na deze gelukte zwangerschap waren de angsten in het begin 

van de volgende zwangerschap veel minder. De paniek brak 

pas na enkele maanden zwangerschap uit toen er een 

risicozwangerschap werd vastgesteld. Als logisch gevolg 

ontstond toen wat als oorzaak van de hyperactiviteit werd 

gezien: strenge bedrust waarbij het kind geen andere 
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ritmische stimulatie van zijn moeder kreeg dan haar 

adembewegingen, de vroeggeboorte middels een keizersnede 

en daaropvolgend de hospitalisering van het kind in de 

couveuse die de lichamelijke verbinding tussen moeder en 

kind verbrak. Deze ongunstige omstandigheden waren 

genoeg voor het ontstaan van hyperactiviteit maar veel 

kinderen die in hun vroegste kindertijd een slechte start 

hebben gehad worden niet hyperactief. Daarbij komt nog het 

feit dat dit kind een moeder had die duidelijk precies wist 

welke sturing zijn motoriek nodig had. De zeer goed 

ontwikkelde Tom was daarvoor het beste bewijs. 

 

Welke andere oorzaak was hier aan te wijzen? Waarom 

hadden de ouders uitgerekend voor dit kind de naam 

Jonathan gekozen die ze voor het eerste kind bedacht 

hadden? Met een enorme hardnekkigheid hadden ze er voor 

zijn geboorte op gestaan. Onafhankelijk of het een jongen of 

meisje was geweest dat geboren zou worden. Was het een 

meisje geworden dan had zij Jona geheten. Door vrienden en 

familie werd hen afgeraden om dezelfde naam te gebruiken, 

maar zij zagen het als een eerbetoon, een nieuwe kans op 

leven. 

 

Nadine ziet zeker parallellen tussen het verzwegen 

doodgeboren broertje van Jeanine en haar doodgeboren 

eerste kind. Nu komt er een kind naar dezelfde ouders, hij zal 

Jonathan heten en de herinnering oproepen aan de 

oorspronkelijke Jonathan en aan zijn vroegere oom. Dat kind 

zal dat met een buitensporige felheid doen. Hij wil de 

opmerkzaamheid van de ouders op zich richten middels zijn 
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gedrag en met zijn onrust zal hij onuitstaanbaar zijn, net 

zolang tot duidelijk is geworden wat er speelt.  

 

Bij de opstelling viel alles voor de ouders op zijn plaats, de 

samenhang vonden ze logisch. De beide kinderen verheugden 

zich over de nieuw gewonnen plaats in de kinderrij. 

Jonathan/Simon was zichtbaar gelukkig over zijn oudste, hem 

tot dan toe onbekende broer en over zijn derde plaats in de 

kinderrij. Voor zijn familie deed hij enorm zijn best. Zijn 

innerlijke strijd en vuur kwamen tot rust en tot ieders 

verbazing straalde hij een soort gelijkmatigheid uit. Zijn 

bewegingen werden rustiger al waren ze nog steeds te weinig 

doelgericht en zeer hoekig omdat het een bewegingspatroon 

was dat hij zich door de jaren heen had aangeleerd. Door 

ergotherapie en psychomotorische therapie werden zijn 

bewegingen steeds vloeiender.  

 

Direct na de familieopstelling bood Nadine de familie twee 

vasthoudzittingen aan. Het thema van de eerste zitting was 

het verdriet van de ouders om de doodgeboorte van hun 

eerste kind. Dit verwerken van het verdriet was namelijk de 

voorwaarde dat het eerste kind namens Simon zijn plaats in 

de harten van alle verwanten kreeg en daardoor kon worden 

losgelaten. Zoals de ervaring leerde waren dan pas de 

volgende kinderen vrij van de systemische noodzakelijkheid 

op de plaats van de verbannen voorganger te treden. Pas als 

het gestorven kind met zijn naam in herinnering bleef, hoefde 

geen van de volgende kinderen zijn naam te dragen. Daardoor 

zou voor de huidige Jonathan de weg naar zijn eigen echte 

identiteit vrij worden.  
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In de tweede zitting was het belangrijk om de ‘nieuwe’ 

zwangerschap en de ‘nieuwe’ geboorte effectief te 

volbrengen. De jongen had het niet alleen nodig om met zijn 

nieuwe naam een nieuwe identiteit te krijgen, maar ook om 

de verstoorde binding met zijn moeder te verwerken. 

Gedurende de tijd dat de moeder hem tegen haar buik hield, 

als ware hij nog in haar lichaam, hadden ze allebei de 

gelegenheid om de angst toe te laten van de 

risicozwangerschap, de pijn van het uit elkaar zijn vanwege 

de keizerssnede en de daaropvolgende hospitalisering maar 

ook de vreugde over de nieuw ontstane band. Het was 

belangrijk om het te laten voelen en weten. 

“Je bent nu geen Jonathan meer. Jonathan is je eerstgeborene, 

gestorven broertje die in de hemel is. We sturen hem een 

lieve groet en vragen hem vriendelijk naar ons te zwaaien. 

Kijk maar, daar boven in de hemel is hij en jij bent op de 

aarde. Hier in mijn armen ben je, naast ons zit je vader. Je 

broer Jonathan kijkt met liefde naar je en bedankt je dat jij 

hem je zo lang herinnerd hebt maar nu wil hij dat niet meer. 

Hij is er blij om dat je de naam Jonathan bij hem laat en dat je 

zelf een andere naam neemt en je eigen leven leidt.” 

Simon kijkt naar boven, glimlacht en knikt.  
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Wat is een familieopstelling? 

 

Het maken van een familieopstelling is een vorm van 

psychotherapie vanuit het systemisch werken. Door middel 

van het opstellen van iemands systeem van herkomst kan 

men de niet direct zichtbare relaties tussen familieleden en 

de eventuele knelpunten daartussen herkennen, erkennen en 

zo mogelijk weg nemen.  

Systeem betekent volgens Bert Hellinger (1923-2019) een 

gemeenschap van lotgenoten die zich over meerdere 

generaties uitstrekt, waarvan de deelnemers onbewust in het 

lot van de andere deelnemers verstrikt kunnen raken. Bij die 

gemeenschap horen: broers en zussen, de ouders en hun 

broers en zussen, de grootouders, vaak nog een of andere 

overgrootouder en allen die voor een van deze mensen plaats 

gemaakt hebben. Tot degene die plaats gemaakt hebben 

horen: vroegere echtgenoten van ouders en grootouders of 

soortgelijke partners, bijvoorbeeld een vroegere verloofde. 

Alle mensen behoren ertoe die door hun verdwijnen of 

ongeluk het voor anderen mogelijk gemaakt hebben om 

toegang tot de groep te krijgen of die hen voordeel 

opgeleverd heeft. In deze gemeenschap van lotgenoten is 

iedereen met iedereen verbonden. De sterkste verbinding is 

er tussen de kinderen en hun ouders, tussen broers en zussen 

en tussen man en vrouw. De verbinding zorgt ervoor dat de 

gezonden zich voor de zieken verantwoordelijk voelen, de 

onschuldigen voor de schuldigen, de gelukkigen voor de 

ongelukkigen en de levenden voor de doden. Er bestaat een 

diepe verbinding van kinderen met de familie waaruit ze 
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afkomstig zijn. Het kind leeft met het bewustzijn – hier hoor 

ik, hier wil ik bij horen en ik deel het lot van deze familie - wat 

het ook is. Vandaaruit doet het kind alles, omdat hij erbij 

hoort, zonder enige zelfzucht. Deze liefde is geen 

overlevingsstrategie. Het kind wil zelfs sterven als hij 

daarmee anderen helpt. Deze verbinding wordt door een 

bijzonder waarnemingsorgaan ondersteund. Het kind weet 

instinctief wat hij doen of laten moet om erbij te horen. Het 

waarnemingsorgaan voor dit soort waarnemingen is het 

geweten. 

 

Hoe verlopen familieopstellingen?  

De opsteller stelt in een groep de familie op. De persoon die 

een vraagstuk of probleem inbrengt zoekt een 

plaatsvervanger uit voor ieder familielid uit zijn huidige gezin 

of uit de familie waar  hij vandaan komt en brengt die één 

voor één naar een plek die bij zijn innerlijke beeld past. Ook 

voor zichzelf zoekt hij een plaatsvervanger. Dan vraagt de 

therapeut de deelnemers hoe ze zich voelen op die plek. Op 

grond van deze aanwijzingen verplaatst hij/zij de gekozenen, 

verzet ze met verduidelijkende, verzoenende interacties, om 

een oplossingsbeeld te vormen waarin iedereen, ook de 

buitenstaander, een goede plek heeft en de liefde weer kan 

stromen.   

Merkwaardigerwijs voelen de plaatsvervangers zich precies 

als de echte personen zo gauw ze de plek in de opstelling 

ingenomen hebben. Ze bespeuren hun gevoel, ook lijfelijk, net 

als verschillende neigingen (dichterbij komen of verder weg 

gaan, zich om draaien, iemand aan kijken, tegen iemand aan 

leunen). Het ‘vooruitvoelen’ is typisch voor opstellingen. Het 
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is zelfs het belangrijkste medium waarop de therapeut moet 

vertrouwen om de verbindingen en verstrikkingen, de 

verstoorde ordeningen, blokkeringen en kansen op liefde te 

kunnen ontdekken. De therapeut centreert zijn kracht daar 

waar de liefde het dichtst is, zowel in zijn wonden als 

bevrijding. Hij/zij heeft zijn doel bereikt als alle mensen die 

opgesteld zijn zich goed voelen op hun plek. In de meeste 

gevallen ruilt de therapeut dan de plaatsvervanger(s) met de 

echte betrokkene(n) en laat hij het beeld van de geordende 

liefde in het hart doordringen. Dit oplossingsbeeld heeft een 

sterke, langwerkende kracht. Natuurlijk komt het op het 

individu aan of hij bereid is om met zijn hart mee te bewegen 

naar de aangeboden oplossing, op zo’n manier dat de wegen 

naar innerlijke vrijheid vrijgemaakt worden voor zichzelf en 

de mensen die bij hem horen.  
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De vasthoudtherapie 

 

Niko Tinbergen, de Nobelprijswinnaar voor vergelijkend 

gedragsonderzoek, heeft als het natuurlijkste middel voor de 

heling van verstoorde verbindingen de vasthoudtherapie 

vastgelegd.  

 

Het doel van de vasthoudtherapie is om twee bij elkaar 

horende mensen waarvan de verbinding zo zwaar beschadigd 

is dat men die niet verzoenen kan, de kans op een emotionele 

confrontatie te geven. Deze confrontatie vindt in een dichte 

omarming plaats. Allebei drukken ze hun pijn, van buik tot 

buik, van hart tot hart, van gezicht tot gezicht, zo lang uit tot 

ze zich ‘in’ de ander voelen en hun liefde weer stromen kan. 

Door die vaste omarming geven de twee elkaar de 

waarneembare verzekering dat ze de spanning tussen hen 

beiden vasthouden en niet eerder van elkaar weggaan totdat 

de liefde weer stroomt.  

De omarming vindt meestal liggend plaats, alleen bij kleine 

kinderen is dat zittend. Een van hen ligt op de rug en de 

liggende persoon wordt door anderen van boven af omarmd 

waarbij hij zijn hoofd in het kuiltje van de hals legt. De ogen 

zijn gesloten. Zo begint de confrontatie meestal en die wordt 

ononderbroken begeleid door de therapeut. Het doel is om 

alle pijn openlijk tot uitdrukking te brengen waarbij de 

therapeut door zijn invoelingsvermogen weerspiegelt wat er 

gebeurt en de verzoening laat plaatsvinden. Ook de woede 

wordt bij het vasthouden getoond maar dat brengt geen 

oplossing. Pas de tranen van het verdriet openen de deur 



 

   157   
  

naar liefde. Het proces wordt afgebroken op het moment dat 

beide deelnemers vreugde aan de verbinding en hun 

vernieuwde liefde beleven. In veel gevallen is een verdere 

intensieve begeleiding van de familie noodzakelijk.  

 

De vasthoudtherapie kan zorgen voor: 

1 herstel van de emotionele binding die wegens 

vroeggeboorte, keizersnede, ziekenhuisopname etc. in 

de eerste levensfase is afgebroken,  

2 verzoening tussen moeder en kind of vader en kind 

voor verborgen opvoedingsconflicten (bedoeld 

worden niet alleen kinderen in de kinderleeftijd maar 

ook volwassen kinderen en hun al ouder geworden 

ouders), 

3 duidelijkheid over verborgen opvoedingscrises die 

spelen tussen de echtelieden, 

4 verzoeningstherapie voor volwassenen en hun 

ouders, die te oud zijn of om andere redenen niet 

kunnen komen, (dit geldt natuurlijk ook als de ouders 

al gestorven zijn). 

 

Onderscheidend van de eerste drie punten bestaat de vierde 

confrontatie met een door de therapeut geleide visualisering, 

terwijl de omarming plaatsvindt met een goede vriend (of 

echtgenoot). 
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Literatuur: 

Jirina Prekop / Bert Hellinger: Wenn ihr wüsstet, wie ich euch 
liebe, Kindern helfen durch Festhaltetherapie und 
Familienstellen 
Bert Hellinger: Ordnungen der Liebe. Ein Kursbuch. Carl-Auer-

Systeme Verlag 

Bert Hellinger / Gabriele ten Hövel: Anerkennen was ist. 

Gespräche über Verstrickung und Lösung. Kösel-Verlag 

Gunthardt Weber: Zweierlei Glück. Die systemische 

Psychotherapie. Carl-Auer-Systeme Verlag 

 

Veel van de boeken van Bert Hellinger zijn in het Nederlands 

vertaald. 

 

Meer informatie: www.hellingerinstituut.nl 

Hier is ook informatie te vinden als je zelf een 

familieopstelling zou willen.  

 

Meer informatie of hulp bij misbruik  

www.slachtofferhulp.nl/gebeurtenissen/seksueel-misbruik-

geweld 

 

Meer informatie of hulp bij dreiging zelfmoord 

0900-0113  www.113.nl/ik-denk-aan-zelfmoord/crisislijn 
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