
 1 

De context van de ander 

 

Nuenen 29 maart 2007. 

 

door drs W.v.d.Wouw 

 

 

- voorstellen 

- thema’s uit de contextuele hulpverlening met kleine opdrachtjes 

- het klinkt misschien allemaal zo vanzelfsprekend, maar het is een ingewikkelde 

materie. In het bestek van één avond kan ik daarvan maar beperkt over vertellen. 

- bruikbaar in gesprekswerk; eerst aan jezelf ondervinden wat het betekent 

 

1. Gemeenschappelijk: kind van onze ouders 

 

- Als volwassen kind: Rollen van zorg worden omgekeerd: Op welke wijze voel je je als 

kind van middelbare leeftijd verantwoordelijk en ben je aanspreekbaar als het gaat om 

beschikbaarheid voor je ouders? 

 

Ik hoorde iemand zeggen: “Toen vader en moeder ziek werden en kort na elkaar 

overleden, stonden mijn broer en ik heel die tijd alleen voor alle extra zorgen., Mijn 

zus uit Veendam liet het helemaal afweten. Het is beter dat ik haar voorlopig niet zie.” 

 

Je hebt misschien dan de neiging om begripsvol te reageren, zo in de trant van: “Goh 

wat vervelend voor jou. Of: “dat is toch wel egoïstisch van je zus, geen wonder dat ze 

nu voorlopig niet wilt zien” Maar heeft dat zin, is hij daarmee geholpen, vooral in 

relatie tot zijn zus en hun overleden ouders? 

 

 Misschien heeft die zus daarvoor een goede reden gehad? 

 Kreeg zij een eerlijke kans om zorg te dragen en hoe was dat vroeger? 

 Was de onderlinge relatie al eerder verstoord –tussen dochter en ouders of 

tussen zus en broers-? En wat is de impact van de ene verstoring op de relatie 

met de anderen? 

 Is de boosheid van de broers terecht dat hun zus het af laat weten? 

 

             We moeten voorzichtig zijn in ons oordeel, want altijd heeft zo’n gebeuren een 

             geschiedenis, soms een oude geschiedenis. 

 

             Bekijken we het vanuit de ouders. 

            Want de meesten van U zijn ook ouder, misschien zelfs wel grootouder. 

- U heeft een kind met blijdschap ontvangen –meestal, niet altijd 

- lange tijd zorg tot kinderen eigen weg gaan 

- hoe oud je ook wordt, je blijft ouder en blijft dus ook zorg houden. 

- Blijf je als oude ouders aanspreekbaar en verantwoordelijk voor je kinderen? 

 

     Een vader zei tegen zijn dochter, die vertelde dat zij haar 3
e
 kind verwacht: “Als je maar  

     niet  denkt, dat ik er op pas.” 

- Heeft deze vader een reden om zo te reageren? 

- Is hij beducht voor een onredelijk appel? Is dat terecht? 

- Weigert hij de rol van grootvader op zich te nemen? En waarom dan? 
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- Wat zegt het over de verhouding van vader en dochter? 

- Op welke wijze wil het wél vorm geven aan zijn grootvaderschap? 

- Het is belangrijk dat wederzijdse verwachtingen in openheid kunnen worden 

uitgesproken. Dat wordt dan een gesprek tussen 3 generaties, waarbij ook het belang 

van het ongeboren kleinkind telt. 

 

 

 

Onbreekbaar 

 

- Van sommige relaties kun je vanaf: je partner, je vrienden of kennissen, maar 

      nooit van je familie. Zelfs als je ermee breekt, zit je er toch aan vast. 

- Van alle relaties zijn familierelaties, vooral ouder-kind, heeft meest fundamenteel. 

- Slechte of verstoorde familierelaties kosten een hoge prijs –zelfs al gebeurt een breuk 

op goede gronden. 

- Die tol wordt betaald, ook door de volgende generaties. 

- In relaties kun je een onderscheid maken tussen verticale en horizontale. Voor de 

laatste kun je kiezen, voor de eerste niet. Je zou nog van een 3
e
 vorm kunnen spreken: 

de diagonale: broers en zussen. 

- De loyaliteit binnen verticale relaties is altijd sterker dan van horizontale. Wanneer je 

onder invloed van je partner het contact je ouders moet afbreken, heb je een groot 

probleem, want de loyaliteit met je ouders kun je niet verloochenen. Of je partner 

betaalt uiteindelijk toch de rekening of jouw loyaliteit gaan ondergronds. 

- Als een gescheiden moeder haar kind verbiedt met vader contact te hebben, of alleen 

maar slecht over hem spreekt, krijgt zij vroeg of laat de rekening betaald. Het kind zal 

ook altijd loyaal aan zijn vader blijven. Hoe harder de ene ouder trekt, hoe meer zij 

verliest. 

 

2. Begrippen 

 

vijf begrippen die belangrijk zijn in het denken en werken van de Hongaars-Amerikaanse 

psychiater Ivan Nagy (1920, begin dit jaar overleden). Er zijn er meer, maar we moeten ons 

beperken. 

 

- loyaliteit 

- netwerk (context) 

- grootboek van verdiensten 

- nalatenschap: legaten en delegaten 

- gerechtvaardigde aanspraak (entitlement) 

 

De contextuele therapie is de enige therapeutisch richting met een duidelijke ethische 

dimensie. Met ethisch wordt niet zozeer bedoeld ‘goed handelen’. Wat goed is of niet bepalen 

mensen zelf, die zich tot elkaar verhouden. Het verwijst meer naar de diepmenselijke waarde 

en nood aan rechtvaardigheid en billijkheid in relaties. In een relatie heeft men de 

verantwoordelijkheid wederzijdse belangen te behartigen en dus ook rekening te houden met 

de belangen van een ander, zonder zichzelf tekort te doen. Het is iets anders dan je 

verantwoordelijk voelen of het hebben van verantwoordelijkheidsbesef. 

 

Ondanks dat Naygu psychiater is, denkt hij niet in termen van ziek en gezond. Hij speurt niet 

naar het ziekte, maar steekt alle energie in het vinden van het gezonde. Hij bestrijdt niet de 
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kwalen in de relatie maar versterkt de vitale krachten. Uitgangspunt is: er is geen mens zonder 

hoopgevende relaties. In elk familiaal netwerk zijn er altijd mensen te vinden met wie een 

goede band mogelijk is, het zijn bronnen van vertrouwen. 

 

Een ander bijzonder fenomeen is, dat Nagy meerzijdig partijdig is. Hij is niet onpartijdig of 

staat niet boven de partijen, maar kiest wisselend dan voor de een dan voor de ander. Hij is 

geïnteresseerd in de belangen van ieder, te beginnen met degene die de beroerdste plek heeft. 

Dat is niet altijd degene om wie het lijkt te gaan, die als probleemgeval naar voren wordt 

geschoven. (evt. voorbeeld ziekenbezoek Veltkamp blz,.21) 

 

In zijn taal is Nagy altijd verbindend. Hij zal iemand niet dysloyaal maken naar een ander. 

Als iemand bv,. vertelt over zijn slechte jeugd –vader dronk veel, er was altijd ruzie, in de 

ogen van moeder was er nooit iets goed- zijn we geneigd te reageren met: “Geen wonder dat 

je maar moeilijk je weggetje gevonden hebt, met zúlke ouders.”Ook al zullen we dat 

misschien niet zo letterlijk zeggen, onze houding maakt het dan wel duidelijk.  

Zo kunnen ouderen elkaar ook bevestigen in het gevoel dat zij het met hun kinderen niet erg 

getroffen hebben. Maar niemand is daarmee geholpen. Nagy laat in zijn manier van werken 

zien dat het anders kan. Op de klacht dat vader altijd dronken was, reageert hij met de vraag: 

“Herinner je nog een keer dat hij jou geholpen heeft?”De aandacht verschuift van het zieke 

naar het gezonde deel, van het hopeloze naar het hoopgevende. Dat wil niet zetten dat hij de 

misère toedekt of goedpraat,  maar energie steekt in het scheppen van situaties waarin mensen 

kunnen gaan werken aan het verwerven van verdiensten. Maar eerst zal de ander moeten 

beginnen met de pijn te voelen en daarvoor erkenning te krijgen 

 

3. Relaties – netwerken 

In gezins- en relatietherapie gaat het om relaties: een mens is deel van zijn omgeving. 

Wie een mens is, wat hij doet, denkt…het heeft altijd een basis in en gevolgen voor relaties. 

Mens staat in een context. Voor Nagy zijn de generaties daarin evenzeer van belang. 

Een mens maakt deel uit van systemen. Familie is zo’n systeem. Gezin is een sub-systeem. 

Vandaar: ook wel systeemtheorieën. 

Wij spreken liever over netwerk. 

Uw relaties vormen een ingewikkeld netwerk van allerlei draden: u bent, kind, ouder, 

grootouder, broer/zus, neef/nicht, buur, vriend(in), collega, kerklid, lid van vereniging, 

dorpsgenoot, Nederlander. 

Binnen dit onbegrensde netwerk is een deelgebied van relaties met bijzondere betekenis. 

Elke verandering in die kluwen heeft gevolgen voor de andere verbindingen. Binnen een 

deelgebiedje hebben veranderingen het grootste effect. Vergelijk het met het episch centrum 

van een aardbeving. Hoe verder weg…hoe geringer de gevolgen. 

Iedereen zit dus in een onmetelijk netwerk met een bonte variatie van relaties: relevant en 

minder relevant, groeizame en verstoorde, zakelijk en persoonlijke, functionele en familiale, 

tijdelijke en duurzame enz. 

Therapeuten die hiermee bezig zijn kijken naar hoe netwerk functioneert en welke gunstige 

verschuivingen er bewerkstelligd kunnen worden. 

 

Opdracht 1: Kijk eens naar uw eigen netwerk en de betekenis daarvan. 

Wat sprong eruit? 

 

Uw en mijn dag telt maar 24 uur. We verdelen onze bezigheden en stellen prioriteiten. 

Werk, huishouden, hobbys, verenigingsleven, vrijwilligerswerk etc. 

Ook het onderhouden van relaties kost tijd en investering. Hoe zit dan bij U? 
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Opdracht 2: Investering in relaties 

Ik ben benieuwd of het mee of tegengevallen is als u kijkt naar de tijd die u aan familie 

besteedt? 

 

 

Netwerken veranderen in de loop van uw geschiedenis. Maar ook de betekenis die bepaalde 

mensen hebben verandert. Sommige mensen waren of zijn op bepaalde momenten of bij 

bepaalde gebeurtenissen heel belangrijk. Denk maar eens aan degenen van wie u echt steun 

kreeg toen u iemand dierbaars verloor? 

Maakt U eens twee rijtjes van mensen die vroeger en nu belangrijk voor u waren/zijn. 

En onderstreep daarvan de namen van degenen die in positieve of negatieve zin betekenis 

hadden bij voor u belangrijke gebeurtenissen. 

 

 

Opdracht 3: Betekenissen relaties 

 

4. Loyaliteit 

Tussen familieleden bestaan sterke, onverbrekelijke loyale banden. 

De belangrijkste loyaliteit is die tussen ouders en kinderen: verticale 

Ouders investeren veel in hun kinderen. Zij schenken hun kinderen zelfs het leven. 

Het verkeer van geven en ontvangen, van zorgen en verzorgd worden is nergens zo intensief 

en intiem als in iemand eerste levensjaren. 

Loyaliteit tussen ouders en kinderen heeft met het bestaan, existentie, zijn te maken. 

(existentiële of zijnsloyaliteit) 

Ouders geven niet alleen veel aan hun kind, maar ontvangen ook in de vorm van liefde, 

genegenheid. 

Als ouders ouder worden en kinderen volwassen zal langzaam aan die balans omkeren: 

kinderen geven dan weer meer aan hun ouders. Over het hele leven genomen zal die balans 

min of meer in evenwicht zijn.  

Als we denken aan het voorbeeld van die zus uit Veendam, die het volgens haar broers lelijk 

heeft laten afweten. Een eerste reactie kan zijn: zij is niet loyaal. Nadere beschouwing leert 

dat het haar niet gelukt is  handen en voeten aan te geven in het zorgdragen in de laatste 

dagen. Maar dit kan van alles betekenen 

- dat zijzelf niet in staat is haar loyaliteit in adequaat gedrag te vertalen 

- dat zij op een voor de buitenwereld meer verhulde en niet erkende wijze zorg draagt of 

heeft gedragen. 

- Of dat zij voor haar loyale aanbod geen ruimte heeft gekregen. 

Voor ouders zit er een groot voordeel om ervan uit te gaan dat hun kinderen hoe dan ook 

loyaal zijn: het bevordert een houding die open is naar het zoeken van middelen om aan die 

loyaliteit vorm te geven. Dat maakt mensen vrij. Soms houdt loyaliteit in: afzien van contact 

(voorbeeld blz. 28) 

Hoe bizar ook, door weg te blijven, werden de ouders ontlast. Een vreemde, misschien 

wanhopige manier van zorgdragen door iemand die met geen mogelijkheid een andere weg 

kon vinden.  Het was zijn vorm van loyaliteit, die niet gemakkelijk als zodanig wordt 

herkend. Ook deze ouders zijn medeverantwoordelijk, hebben hun aandeel. Door een 

bemiddelingspoging af te wijzen, kregen zij oog voor hun eigen aandeel en erkenden zij het 

zorgdragen van hun zoon. De winst van deze bewustwording is dat iedereen meer grip op de 

situatie krijgt en ruimte om te kiezen, 
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Horizontale loyaliteiten (bv. met partner, vrienden) en diagonale (broer/zus) zijn anders. 

De verticale zijn doorgaans het sterkst.  

Loyaliteitsconflicten zijn onvermijdelijk: “als ik dit jaar mijn man zijn zin doe en naar de 

wintersport ga met Kerst, zit mijn moeder wel alleen.” 

“Ze hebben allemaal hun eigen leven”, ik hoor het oudere ouders bijna dagelijks zeggen. 

Soms wat verbitterd of verwijtend, meestal met begrip. 

Hun kinderen moeten ook loyaal zijn aan hun kinderen, de kleinkinderen dus. Ook al zijn hun 

bedoelingen nog zo goed, ze zijn daarom maar beperkt beschikbaar. 

Er zijn ontelbare mogelijkheden om loyaal aan je ouders te zijn –zelfs al heb je er geen 

contact meer mee of zijn ze dood- één ervan is: zorgdragen. 

Daardoor verwerf je verdiensten én breng je de balans meer in evenwicht. 

Een andere is: “zijn of doen zoals vader of moeder”.  

Ouders kunnen ook dysloyaal zijn aan hun kinderen als zij hen verwaarlozen of mishandelen. 

Dan komt een kind tekort aan dingen waar hij/zij recht op heeft. 

Voorbeeld blz. 16 onderaan 

Kinderen kunnen ook dysloyaal zijn aan hun ouders als zij bv.de hoge waarden van hun 

ouders met voeten treden. Vaak zie je beide vormen tegelijk: voorbeeld blz. 15 onderaan. 

 

 

Soms kunnen ouders hun kinderen als dysloyaal ervaren: ze leven in een homofiele relatie, 

zijn werkende moeder, nemen het bedrijf van vader niet over, studeren niet zoals zijzelf 

hebben gedaan, vernoemen de kleinkinderen niet. Hoewel het zo gevoeld wordt, hoeft het 

geen dysloyaal gedrag te zijn. Dingen anders doen is niet hetzelfde als dysloyaal zijn.  

 

Ook kun je loyaal blijven aan iemand ondanks dat hij/zij is overleden. Zoals u als protestante 

gemeente loyaal blijft aan de lang overleden reformatoren, zo zijn er binnen families soms 

ook markante figuren aan wie men zich jaren later verplicht voelt: “Grootvader zou gezegd 

hebben..” Vader zou trots op je zijn geweest als hij dit nog had mogen meemaken…” Je kunt 

in hart en nieren zoon of dochter zijn tot ver na de dood van je ouders. Bij oudere mensen 

kunnen oude loyaliteiten lang en krachtig door werken. 

En wat ze jou ook hebben aangedaan, niemand anders dan jijzelf mag daar een kwaad over 

zeggen. 

 

Opdracht 4: Loyaliteit 

Bespreek met elkaar kort wat je opvalt. 

 

5. Grootboek 

Als mensen loyaal zijn aan elkaar gebeurt er veel op die weegschaal (balans) van geven en 

ontvangen. 

Bij iedere mens is er een soort onzichtbare boekhouding (grootboek) waarin de balans van 

ontvangsten/tegoeden en uitgaven worden bijgehouden.  Ofwel verplichtingen/schulden en 

verdiensten. Bij een billijke afweging van belangen van beide partijen is deze balans in 

evenwicht. Als de balans langdurig uit evenwicht is, is er sprake van exploitatie van de één 

door de ander. Als er geen rekening wordt gehouden met de belangen van een ander is er dus 

sprake van onrechtvaardigheid, als wederzijdse belangen langdurig worden behartigd wordt 

betrouwbaarheid opgebouwd 

Een klein kind kan zelf nog niet veel en is in alles afhankelijk van zijn ouders. Hij staat van 

meet af aan in het krijt bij zijn ouders. 
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Het kind kan in de loop der jaren die schuld aflossen door bv. aan de ouderlijke 

verwachtingen te voldoen –dat kan van alles zijn- en later –als hij volwassen is- door zelf zorg 

te hebben voor de ouders. 

In elke relatie is er zo’n balans van credit en debet, ook al ben je daar niet altijd van bewust. 

Iedereen weet dat hij t.a.v. de één zich veel meer verplicht voelt als t.a.v. een ander. 

Mensen die veel voor je betekend hebben, of veel hebben gedaan, nemen niet alleen een 

bijzondere plaats in. Je staat als het ware bij hen in de schuld, hebt verplichtingen. Omgekeerd 

kan natuurlijk ook. 

Er kunnen positieve zaken op de balans staan, zoals onderlinge zorg, vriendschap. Maar ook 

negatieve zaken zoals verwaarlozing, mishandeling, ontrouw. 

Meestal zien mensen wel kans om hun boekhouding tussen geven en ontvangen aardig in 

balans te brengen. Hoe verder uit balans, hoe lastiger het voor iemand is gezond en gelukkig 

te zijn. 

Voorbeeld blz. 30. 

Moeder heeft veel geïnvesteerd, is tot het uiterste gegaan in het alleen opvoeden van haar 

kinderen,Zij heeft veel krediet verworven. De dochters beantwoorden die inzet door ook tot 

de grens te gaan. Ze betalen terug. Deze vrouwen weten wat zij elkaar waard zijn. Naar de 

mate van het haalbare hebben zij elkaar genoegdoening verschaft. Een mooie balans. 

 

Opdracht 5: middelen van geven en ontvangen 

 

6. Nalatenschap 

In het contextuele denken gaat het over de verhoudingen tussen mensen van verschillende 

generaties. Daarom dat Nagy het woord legaat of nalatenschap gebruikt. Er wordt altijd iets 

doorgegeven van het ene op het volgende geslacht.. Niet alleen geld of goederen, maar ook 

opvoeding, opleiding, tradities, waarden en normen. In feite de hele geschiedenis die je met 

elkaar hebt. Dat doorgeven gebeurt niet vrijblijvend. Degenen die doorgeven hebben een 

verwachting wat de erfgenamen met de nalatenschap doen. Soms uitgesproken, veelal ook 

niet. Vaak speelt bij ouders de gedachte een rol dat kinderen het beter zullen hebben dan de 

ouders in hun jonge jaren. Degenen die ontvangen zijn soms blij met die nalatenschap en 

treden kinderen in het voetspoor van hun ouders (de zoon dien het bedrijf van zijn vader 

overneemt en een studie doet waar vader zo naar verlangde; de dochter die kinderen krijgt en 

moedert zoals haar moeder). Maar soms zitten ze er ook mee opgescheept. Dit noemt men een 

delegaat. In dat geval wordt er geen rekening gehouden met de belangen van de volgende 

generaties. Vaak speelt hierin een rol dat ouders zelf zijn tekort gekomen in hun geschiedenis. 

Een kind kan van een delegaat een legaat maken door het zo’n wending te geven dat het 

zowel zijn eigen belangen als die van toekomstige generaties waarborgt. 

Altijd is dus de vraag wat erfgenamen zullen doen met een nalatenschap. 

Soms hoor je bij ouderen de verzuchting “Alles is zo anders”. Ze doelen dan op hun kinderen, 

die samenwonen, niet meer naar de kerk gaan, kinderen die geen discipline meer kennen e.d. 

Het is niet zozeer dat deze mensen niet met hun tijd meekomen en veranderingen niet 

aankunnen,maar eerder zijn zij teleurgesteld dat hun verwachtingen en dromen niet in 

vervulling zijn gegaan. Er is zo weinig uitgekomen van alles wat zij gehoopt hebben, 

waarvoor zij zich hebben ingezet. De generatie na hen heeft voor hun gevoel weinig 

waardering voor datgene waarvoor zij zich sterk hebben gemaakt. Het nalatenschap is 

verkwanseld. Wanneer kinderen niet zo duidelijk in de voetsporen van hun ouders verder 

gaan, wil dat nog niet zeggen, dat zij de erfenis geweigerd hebben. Je moet misschien alleen 

scherper kijken om te onderscheiden hoe dat wat meegegeven is doorwerkt. Laat kinderen 

zelf eens vertellen hoe zij de nalatenschap beheren. “Aan welke dingen heb jij het meeste 
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gehad?” ”In welke zin heeft ons leven wat voor je betekend?” Men zal verast zijn door de 

uitkomsten van een dergelijk gesprek. 

 

Opdracht 6: Wat beweegt U (vraag 2 en 4) 

Opdracht 7:  Uw levensreis en uw wegwijzer: (vraag 1) 

 

7. Gerechtigde aanspraak (entitlement) 

Door verdiensten (bv. zorg te verlenen) bouw je aanspraak op. Je verwerft verdienste in een 

relatie doordat zorg, aandacht is gegeven aan de ander en verantwoordelijkheden na te komen. 

Het doet er niet zo toe of die ander dat ziet of waardeert. 

Het opbouwen van gerechtigde aanspraken is voorwaarde voor gezond mens-zijn. 

Ouders komt veel toe. Zoals zij borg hebben gestaan voor hun kinderen, zo mogen zij 

verwachten dat de kinderen borg staan voor hen als zij oud zijn. Maar ouders komt niet alles 

toe. Bv. dat zij aanspraak maken op aanzienlijke zeggenschap in het leven van hun kinderen.. 

 

(zie voorbeeld blz. 33) 

“Heb ik het dan vroeger niet goed gedaan?”, vraagt moeder. Zeker verdient zij erkenning 

voor alles wat zij als moeder heeft betekend, dat mag zij best eens horen. Maar de dochter 

richt haar leven nu zelfstandig in. Is dat niet het beste bewijs dat zij veel heeft meegekregen 

en daar veel mee doet? Aan de wederzijdse relatie van geven en ontvangen moet een nieuwe 

inhoud worden gegeven, die recht doet aan de leeftijd van de volwassen dochter. 

 

Er bestaat ook een destructieve of negatieve versie van gerechtigde aanspraak. Als iemand 

onrecht is aangedaan (bv. kinderen die verwaarloosd zijn en voor wie volwassenen dus 

onbetrouwbaar zijn) krijgt hij dus niet waar hij redelijkerwijze recht op heeft. Of als iemand 

niet in staat gesteld werd om te geven (van die ene zus kregen die andere broers nooit de kans 

iets voor hun ouders te doen) of te veel gegeven is, zonder er iets voor terug te ontvangen 

(denk aan dat kind dat alles uit de kast haalt om de steeds ruziënde ouders bij elkaar te 

houden), dan ontstaat een soort recht op vergelding. 

Dit houdt in dat er alsnog recht blijft bestaan om te ontvangen wat niet gegeven is. 

Vaak zie je, dat de veroorzaker van dit onrecht (vaak de ouders) door de kinderen beschermd 

worden, maar dat derden (de partner, de kinderen, de samenleving) de rekening moeten 

betalen. Het is vaak het begin van nieuw onrecht, een soort kettingreactie van kwaad op 

kwaad. De partner maar vooral kinderen zijn geneigd om spontaan  te geven van wat deze 

ouder te kort kwam. 

Dit destructief recht kan niet verdwijnen of verminderen, men kan wel de keuze maken er niet 

langer op te leunen. Men kan gemotiveerd zijn om de volgende generatie te vrijwaren van 

destructieve elementen uit het eigen verleden, dan wordt er een legaat van gemaakt. Het begin 

is erkenning van aangedaan onrecht, 

Het anonieme geweld in onze samenleving kan gezien worden al een vorm van leunen op 

destructief recht. 

 

Opdracht 8: Gerechtigde aanspraak 

 

 

8. ontschuldiging 

Er kunnen zich situaties voordoen dan een breuk tussen ouders en kinderen onafwendbaar 

lijkt. Zelfs al daarvoor voldoende grond is, schieten zij er weinig mee op. De afstand wordt 

alleen maar groter.  

Voorbeeld blz 43. 
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Waar mensen elkaar onrecht aan doen is er sprake van schuld. Dat kan niemand ontkennen. In 

het voorbeeld ontbreekt van de kant van de moeder elke vorm van bevestiging. Moeder doet 

haar dochters tekort. Beter is de vraag te stellen: Wat is hun geschiedenis, hun erfenis? 

Sommige ouders torsen ongetwijfeld ook het nodige mee waaronder zij gebukt gaan en 

waardoor het hen onmogelijk is geworden recht te doen aan hun kinderen. Aan de ene kant 

moet het aangedaan onrecht erkend worden. Maar ergens moet deze fatale erfenis, die 

ongetwijfeld van generatie op generatie is doorgegeven, zijn fatale kracht verliezen. Het moet 

ergens stoppen. Kennis van die geschiedenis kan  kinderen helpen hun ouders te ont-lasten 

(ontschuldigen noemt Nagy dat). Het neemt niet de schuld maar de last van de schuld weg. Er 

gaat een genezende en helende werking vanuit. Het is geen gemakkelijke opgave, maar 

iedereen wint veel. Want het geeft ruimte, maakt mensen vrij, maakt het mogelijk om enig 

verkeer van geven en ontvangen te hervinden. Het effect van het afnemen van de last van de 

ouders is dat er ruimte komt om de schuldvraag onbeantwoord te laten en de energie te richten 

op wat er aan vruchtbare mogelijkheden resteert. In de praktijk is er vaak eerst een periode 

van afstand nemen noodzakelijk. Misschien kan er zo als erkenning komen voor het 

aangedane onrecht. Maar kunnen er ook nieuwe aanknopingspunten groeien. Ieder is gediend 

met een herstel van de band langs de weg van erkenning en ontlasting. Soms kan het alleen 

met behulp van deskundige hulp 

 

 

Wie kan bogen op gezonde familiale relaties is in de regel beter tegen allerlei crises 

opgewassen dan degene die van zijn wortels is vervreemd 

 

 

 


