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Inleiding
Het moet ergens in maart 1993 geweest zijn, de tweede dag van de opleiding voor
beginnende schoolleiders, waaraan ik als kersverse conrector was begonnen. Na
weer een model uitgelegd te hebben gekregen over hoe leiderschap zou werken,
waren we in de pauze toe aan het luchten van onze harten over de praktijk, die
volgens ons toch wat weerbarstiger was dan al die modellen suggereerden: wat
hadden we een last van de mensen die niet wilden meewerken met onze mooie
plannen! Een medecursist die ons wat had laten uitrazen, vroeg ons of we wel eens
iets over transactionele analyse hadden gehoord. ‘Mij heeft het enorm geholpen
om slachtofferschap te vermijden.’
Zijn verhaal na de pauze, over egoposities, transacties, strooks en dramadriehoek
was mijn kennismaking met TA, zoals de transactionele analyse vaak wordt aangeduid. Dat gedachtegoed heeft me niet meer losgelaten. TA, als een persoonlijkheidstheorie en een manier om naar communicatie te kijken, heeft me geholpen
om mezelf beter te leren kennen en steviger te staan; om onproductieve gedragspatronen te veranderen en vrede te hebben met dat het niet altijd gaat zoals ik
misschien gewenst zou hebben. En vooral heeft TA me in alle rollen die ik in mijn
onderwijsloopbaan heb vervuld, geholpen in mijn professionele groei. Kennis van
TA zorgt ervoor dat je betere gesprekken voert, meer als leider kunt betekenen en
ook leert begrijpen dat _ hoe goed bedoeld ook _ vertellen wat er zou moeten gebeuren, er juist voor zorgt dat er niet gebeurt wat je graag zou willen: dat mensen
zelf verantwoordelijkheid willen nemen voor hun handelen en hun bijdrage aan
het collectief. En dan ligt slachtofferschap (van twee kanten) op de loer.
Ik heb gemerkt dat met name twee aspecten bij het leren en werken in organisaties een niet te onderschatten invloed hebben op het welbevinden van mensen:
verantwoordelijkheid ervaren en erkenning krijgen. In deze bijdrage wil ik met
een TA-blik op beide nader ingaan.

Theorie
Biografie van Eric Berne
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Eric Berne, de founding father van TA werd in 1910 in Montreal geboren als Eric
Leonard Bernstein, zoon van huisarts David Hiller Bernstein en Sarah Gordon
Bernstein, een professioneel schrijfster en redactrice. Zijn ouders waren vanuit
Polen en Rusland gevluchte Joden. Zijn vader stierf jong (op 38-jarige leeftijd) aan
tuberculose. Eric trad in de voetsporen van zijn vader en ging geneeskunde studeren. Hij ontving in 1935 een M.D. (Doctor of Medicine) en Ch.M. (Master of
Surgery) van de McGill University Medical School (Montreal) en werkte vervolgens
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zo’n twee jaar op de psychiatrische kliniek van de Yale University School of Medicine (New Haven, USA). Zijn eerste benoeming was als Clinical Assistant in de psychiatrie op Mt. Zion Hospital in New York. In die tijd werd hij Amerikaans staatsburger en veranderde hij zijn naam in Eric Berne. Aan de kliniek waar hij werkte,
startte hij een eigen praktijk. Hij ontmoette zijn eerste vrouw; ze kregen twee kinderen. Berne diende van 1943-1946 in het Amerikaanse leger waar de vraag naar
psychiaters groot was. Na zijn diensttijd hervatte Berne zijn werk als psychiater
en ging hij in psychoanalyse bij Erik Erikson (1902-1994), een van de grondleggers
van de ontwikkelingspsychologie. Hij was zeer teleurgesteld dat hem de titel van
psychoanalyticus werd geweigerd; hij zou zeker vijf jaar langer in analyse en training moeten.
In die tijd begon hij met het ontwikkelen van een nieuwe theorie, die hij in 1958
publiceerde in het artikel ‘Transactional Analysis: A New and Effective Method of
Group Therapy’ (Berne, 1958).
Bij het grote publiek werd de TA vooral bekend door de publicatie in 1964 van het
boek Games people play. Dit boek stond meer dan twee jaar op New York Times bestsellerslijst, werd vertaald in meer dan twintig talen en bereikte een oplage van
meer dan vijf miljoen.
Berne hertrouwde twee keer en bleef tot zijn dood in 1970 (hij stierf aan hartfalen)
actief als psychotherapeut en auteur. Hij liet een erfenis achter van meer dan dertig boeken en artikelen.
De vroege dood van zijn vader, zijn anti-semitische jeugdervaringen (die hem vermoedelijk ertoe brachten afscheid te nemen van zijn Joodse naam), zijn afwijzing
als psychoanalyticus en zijn niet gelukte huwelijken hebben zijn leven getekend
(Heathcote, 2016). Kort voor zijn dood zei Berne, volgens zijn biografen, Jorgensen
en Jorgensen, ‘You know, I’ve spent my whole life teaching people how to achieve intimacy, and
I’ve never been able to get any for myself ’ (Reinalda, 2016).
Je persoonlijke geschiedenis speelt een belangrijke rol bij hoe je in het leven staat.
Berne’s zoektocht naar het ‘oplossen’ van gemis in het zijne heeft ons een zeer
praktische theorie over de persoonlijkheid van mensen, hun gedrag, communicatie en verandering gebracht met handreikingen om wat we zelf op te lossen hebben, aan te pakken.
Centraal concept

Kernbegrippen in de TA
Ik wil de thema’s verantwoordelijkheid en erkenning aan de hand van twee begrippen uit de TA bespreken: egotoestanden en strooks, en daarbij verbind ik aan egotoestanden het centrale begrip uit de theorie, transacties. Dat kan allemaal in het
kader van dit hoofdstuk maar kort, terwijl er heel veel over te zeggen is. Ik verwijs
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voor verdieping graag naar twee boeken waarin de grote praktische kracht van de
theorie getoond wordt (Koopmans, 2012 en Steward & Joines, 1996).

1 Verantwoordelijkheid
Model van egotoestanden

Het model van egotoestanden is het belangrijkste concept in de TA. Een egotoestand is een samenhangend geheel van gedragingen, gedachten en gevoelens. Het
is de wijze waarop wij op een bepaald moment een deel van onze persoonlijkheid
tonen. In de TA worden drie egotoestanden onderscheiden:
▪ Ouder-egotoestand: ik gedraag, denk en voel op een wijze die een kopie is van het
gedrag, het denken of voelen van (een van) mijn ouders of van anderen die een
ouderfiguur voor mij waren. Deze egotoestand heeft zich gevuld met allerlei
boodschappen die je als kind gekregen hebt over hoe de wereld in elkaar zit
en hoe je je daarin hebt te gedragen. Deze egopositie wordt onderverdeeld in
de Structurerende Ouder (richtinggevend en grenzen stellend, maar soms ook
kritisch en dominant) en de Voedende Ouder (inlevend en zorgend, maar in
de negatieve vorm betuttelend en overbezorgd). Dit is het geheel van wat we
opgeslagen hebben van onze ouderfiguren. Die opslag kan zo stevig zijn, dat
wat je als je eigen opvattingen en overtuigingen beschouwt, je misschien alleen
maar overgenomen hebt.
▪ Kind-egotoestand: ik gedraag, denk en voel zoals ik me als kind gedragen heb en
als kind gedacht en gevoeld heb. Deze egotoestand vullen we met al onze eigen
kinderlijke ervaringen, die voor ieder kind verschillend zijn. Ook deze egotoestand heeft een onderverdeling: het Aangepast Kind (gehoorzaam, passief ) en
het Vrije Kind (speels, nieuwsgierig). Ook in deze posities kan er sprake zijn van
negatieve vormen. Dan cijfert het Aangepaste Kind zich helemaal weg of gaat
rebelleren en laat het Vrije Kind onvolwassen gedrag zien, gedraagt zich kinderachtig en roekeloos. Afhankelijk van de manier waarop je als kind geweest
bent (of toegestaan bent als kind te zijn), heb je een mix van deze Kindposities.
▪ Volwassene-egotoestand: ik gedraag, denk en voel me in reactie op wat hier en nu
om mij heen gebeurt. Ik gebruik daarbij alle mogelijkheden die mij als volwassene ten dienste staan. Deze egotoestand wordt bepaald op basis van wat zich
in het hier en nu afspeelt.
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Dé TA-boodschap onder deze egotoestanden is dat je tijdens je ontwikkeling als
mens een weg hebt te gaan waarin je leert om vrij te komen van wat je aan- of
afgeleerd hebt, steeds meer verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen gedrag
en te onderzoeken wat in het hier en nu nodig is. De automatische reacties vanuit
de Ouder of het Kind, die aan het begin van je leven behulpzaam kunnen zijn
geweest (je gaat bijvoorbeeld redderen, oordelen, klagen, rebelleren) maken dan
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plaats voor bewuste keuzes vanuit de Volwassene-egotoestand: structureren, zorgen, verantwoordelijkheid nemen, samenwerken of je spontaniteit volgen (Koopmans, 2012).
figuur 48.1 Drie egotoestanden

O

V

K

Verantwoordelijkheid nemen is steeds _ vanuit de Volwassene-egopositie _ bewust kiezen wat passend bij de situatie het beste is om te doen en je niet meer te
laten hinderen door ervaringen, boodschappen, patronen uit het verleden.
In de TA worden de drie egotoestanden onder elkaar in en een vaste volgorde afgebeeld.
Vanuit welke egotoestand je communiceert is cruciaal voor het verloop van een gesprek. De manier waarop je met de ander communiceert en hoe het ene gedrag een
uitnodiging aan die ander is, wordt in de TA een transactie genoemd. Een transactie
is dus een ‘stukje’ van een communicatiepatroon. Zo’n fragment kan een woord
zijn, een blik, een gebaar, een geluid. Niets doen in aanwezigheid van anderen is
ook een vorm van communicatie: je kunt immers niet niet communiceren. En wat
het ‘geluid’ betreft, ieder weet dat niet alleen wat je zegt, maar (vooral) hoe je het
zegt, van belang is. Transacties vinden altijd tussen de egoposities plaats. Hier zijn
een paar voorbeelden om dat te verduidelijken, waarmee ook duidelijk wordt dat
er verschillende soorten transacties zijn.
Complementaire reactie: de transactie waarin mensen elkaar aanvullen in hetzelfde
patroon. A reageert op de wijze waarop B hem uitnodigt. In de hierna volgende
voorbeelden staan de letters O, V en K, voor Ouder-egostand, Volwassene-egostand en Kind-egostand. SO is de Structurerende Ouder, VO de voedende ouder,
AK het Aangepaste Kind en VK is het Vrije Kind.
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Voorbeeld 1. Fatima: Zullen we vanavond naar de film gaan? Marcel: Ja, goed idee, doen we.
Dit is een V-V-transactie, in het hier en nu.

O

O

V

V

K

K

Voorbeeld 2. John: Wil je nu eindelijk je rommel opruimen (boze toon)? Kasper: Dat maak ik
zelf wel uit. Ik heb er geen last van.

O

O

V

V

K

K

Kruiselingse transactie: de transactie waarin mensen anders reageren dan verwacht
wordt. Die andere reactie is tegelijk een uitnodiging om het transactiepatroon te
wijzigen.
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Dit een O-K-transactie tussen de Structurerende Ouder (SO) en het Aangepaste
Kind (in de rebelse vorm). De ego-posities worden met hoofdletters geschreven,
ter onderscheiding van het gebruik van kleine letters waarbij verwezen wordt naar
‘echte’ ouders, kinderen en volwassenen. In het bovenstaande voorbeeld kan een
O-K-transactie natuurlijk ook tussen twee volwassenen plaats vinden. Je kunt je
voorstellen dat zo’n OK-transactie eindeloos voortgezet kan worden met een vermoedelijk escalerend affect.
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Fabienne: Doe nou gewoon ’s wat ik zeg! Marc: Ik vind het wel fijn om er eerst zelf even over
na te denken. Is dat oké voor jou?

SO

VO

SO

V

AK

VO

V

VK

AK

VK

Met de kruiselingse transactie wordt een mogelijk escalerende verzameling O-Ktransacties doorbroken. Marc nodigt met zijn reactie in het hier en nu vanuit de
Volwassene-egopositie Fabienne uit ook vanuit die positie te reageren; ze zou bijvoorbeeld kunnen reageren met ‘Je hebt gelijk. Ik hoor me de woorden van mijn
moeder uitspreken.’ Ze neemt daarmee verantwoordelijkheid voor de interactie
en wat ze daarmee beoogd had.
Transactie met bijbedoelingen: in dit transactiepatroon zeggen mensen met hun woorden andere dingen dan ze met hun houding of in hun toon uitdrukken. Deze
transactie is er een met dubbele boodschappen: het lijkt te gaan om een transactie
vanuit de Volwassene-egopositie, maar feitelijk komt die vanuit de Ouder-egopositie. Ironie, cynisme zijn voorbeelden van deze dubbelheid.

2 Aandacht
Strooks

Aandacht krijgen, gezien worden, is verbonden met het TA-concept Strooks.
‘Strook’ is een mooi dubbelzinnig woord, afgeleid van het Engelse werkwoord to
stroke dat zowel ‘slaan’ als ‘aaien’ betekent. Zoals een transactie een eenheid van
communicatie is, is een Strook een eenheid van aandacht. Het woord ‘Strook’ laat
zien dat aandacht dus zowel positief als negatief kan zijn. In de TA worden dan
ook vier soorten Strooks onderscheiden:
1 De positief voorwaardelijke Strook, die je krijgt als je er iets voor gedaan hebt:
‘Je hebt een helder en scherpzinnig rapport geschreven.’
2 De positief onvoorwaardelijke Strook, die je krijgt om wie je bent: ‘Ik ben blij
met jou.’
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3 De negatief voorwaardelijke Strook, die je krijgt als je iets niet goed hebt gedaan: ‘Wat heb je er weer een zooi van gemaakt.’
4 De negatief voorwaardelijke Strook, een negatieve Strook die je krijgt om wie je
bent: ‘Het zal nooit wat worden met jou.’
Strooks kunnen op verschillende manieren gegeven worden: in woorden, met
blikken, in gebaren. Iemand groeten of een hand opsteken zijn positieve onvoorwaardelijke Strooks waarmee je laat zien dat iemand er is en er mag zijn: een vorm
van aandacht. Iemand negeren, zwijgend langs iemand lopen, je hoofd afwenden
zijn negatieve onvoorwaardelijke Strooks, waarmee je het bestaan van iemand negeert. Niet reageren op een bijdrage van iemand in een bespreking heeft hetzelfde
effect op de ander: die voelt zich niet gehoord en gezien.
Strooks vormen de brandstof van ons leven. Voor ‘onbeschadigd’ opgroeien is het
krijgen van positief onvoorwaardelijke strooks van wezensbelang. De rol van de
ouder(s) is daarbij cruciaal: van hen wil je horen dat je mag zijn wie je bent. Dat er
geen voorwaarden gesteld worden aan je bestaan. Dat je als mens nooit samenvalt
met wat je kunt. En dat wat je kunt en doet niet altijd in meetresultaten weergegeven kan worden. Wanneer ouders dit hun kind onthouden, kan dat een levenslang
gemis veroorzaken met een niet te vervullen behoefte aan erkenning als gevolg:
zoveel anderen kunnen je zeggen dat je de moeite waard bent, maar als je van je
ouders nooit hebt gehoord waar je zo’n verlangen naar hebt ...
Berne maakt een onderscheid tussen positieve en negatieve vormen van aandacht.
De eerste vinden we natuurlijk het fijnst. Wie wil niet horen dat hij goed werk heeft
gedaan of _ belangrijker _ dat hij er mag zijn zoals hij is! Maar ook de tweede
type Strooks hebben we nodig, namelijk om te leren dat er grenzen zijn. Niet alles
wat je doet mag, hoort of past in de situatie. Aan de uitvoering van je werkzaamheden worden kwaliteitseisen gesteld. Bij deze vorm van feedback gaat het om kritiek,
om vormen van negatief voorwaardelijke Strooks. Van negatief onvoorwaardelijke
Strooks wordt niemand beter! Sterker nog, daar word je ongelukkig van.
Nieuwe ontwikkelingen
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Het gedachtegoed van Eric Berne heeft veel navolging gekregen. Ik noem drie
auteurs die een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de TA-basis hebben geleverd. De eerste is Claude Steiner, die in 1974 het beroemde Scripts People
Live publiceerde. De Nederlandse vertaling, Op dood spoor (Steiner, 1974), geeft mooi
aan waar het Steiner om ging. Mensen zijn, zo stelt hij, van nature gezond maar
ontwikkelen vaak in het begin van het leven op basis van negatieve of positieve invloeden van de mensen om hen heen een patroon, een script om te overleven. Met
het leven van je script herhaal je oude patronen. Eric Berne noemde dat trouwens
het spelen van een spel (waar hij titels aan gaf, zoals ‘Waarom moet mij dit overkomen?’ of ‘Ik probeer je alleen maar te helpen’).
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Bij het (vaak onbewust) spelen van een spel handel je niet in het hier en nu, en niet
vanuit de Volwassene-egopositie, maar laat je je leiden door ouderboodschappen
en kinderacties erop.
Er is maar één manier om uit het spel te komen: het script ervan onder ogen te zien
en een bewuste beslissing te nemen om te veranderen.
Steiner heeft ook de Strooks-theorie uitgebreid. Zo spreekt hij over een ‘Strookeconomie’, waarmee hij bedoelt dat vaak met Strooks wordt omgegaan alsof een
Strook een schaarsteartikel is. Maar als je weinig tot geen positieve Strooks hebt
ontvangen, zul je leren te gedijen in een koud Strookklimaat: de positieve Strooks
die je krijgt kun je maar moeilijk ontvangen en zelf heb je nooit geleerd om ze te
geven. Steiner roept op om te gaan handelen vanuit een Strookeconomie van overvloed: geef alle Strooks die je wilt geven, vraag om de Strooks die je wilt, accepteer
de Strooks die je wilt ontvangen, weiger de Strooks die je niet wilt hebben en geef
jezelf Strooks.
Een belangrijke uitbreiding komt van de tweede auteur die ik wil noemen: Stephan Karpman. Hij publiceerde in 1968 over de Dramadriehoek (Karpman, 1968).
De term maakt fraai duidelijk dat ook het verkeren in de dramadriehoek het spelen van een spel is; een spel met drie rollen: de Aanklager, de Redder en het Slachtoffer. Elk van deze rollen kan wisselend door dezelfde persoon worden vervuld:
iemand kan in een hulpbehoevende situatie de zorg overnemen (redder), vervolgens boos zijn als de hulp niet (in voldoende mate) aanvaard wordt (aanklager) en
zich vervolgens teleurgesteld terugtrekken (slachtoffer). Slachtoffer-gedrag nodigt
Redder-gedrag uit. Aanklagers kunnen het vaak goed samen vinden als ze zich
Slachtoffer voelen van iemand die hen miskent in hun kwaliteiten.
In elk van de rollen voelt iemand zich ofwel beter ofwel minder dan de ander. Niemand neemt verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag; de verantwoordelijkheid
ligt bij de ander. Overbodig te zeggen dat dit spel alleen maar slecht kan aflopen.
Aan het oorspronkelijk concept werd later de rol van de Toeschouwer toegevoegd:
er is immer geen drama zonder toeschouwers. Grappen, sarcasme, pesterijen, ze
floreren als ze gezien en getolereerd worden.
Om uit het spel van de Dramadriehoek te stappen of anderen ertoe uit te nodigen
dat te doen, kun je drie alternatieve gedragingen laten zien, nu wel vanuit Volwassene-egopositie: je gevoelens tonen, assertief zijn, of zorgen. Je neemt steeds
verantwoordelijkheid en laat ook verantwoordelijkheid bij de ander. Je bevindt je
dan in wat de Winnaarsdriehoek genoemd wordt.
De auteur die vooral een bijdrage geleverd heeft aan het verspreiden van het TA-gedachtegoed is de Amerikaanse psychiater Thomas Harris. Van zijn hand verscheen
in 1976 Ik o.k.! Jij o.k.! (Harris, 1967), waarin hij de hoofdlijnen van TA uitlegde en
handreikingen bood om communicatie- en relatieproblemen aan te pakken. De
titel paste goed bij de tijdgeest; het boek werd een bestseller.
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Intussen ging het onderzoek en de ontwikkelingen van nieuwe inzichten door en
kwam er in de jaren negentig een TA-revival op gang. Functional Fluency is een begrip
uit de co-creatieve school die in die tijd ontstond en een modernisering en verdieping van het model van de egoposities. Susannah Temple ontwikkelde een veel gebruikte vragenlijst (Temple Index of Functional Fluency) waarmee inzicht gegeven wordt
in de manier waarop iemand communiceert en daar beter in kan worden.
In Nederland publiceerden Anne de Graaf en Klaas Kunst rond 2010 een veel gelezen serie boeken over leiderschap (o.a. Einstein en de kunst van het zeilen _ De Graaf &
Kunst, 2018) waarvoor TA een belangrijke theoretische bouwsteen was.

Pr aktijk en reflectie
Toepassingen
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Toen ik leraar was heeft TA mij erg geholpen om uit de _ aan onderwijs verleidelijk
klevende _ Ouder-Kind-transacties (‘Ik vertel je wat je moet doen en als jij dat nou
doet komt het goed’) te blijven en rebels gedrag straffend de kop in te drukken.
Ook een vergelijkbare verleiding om bij ervaren weerstand op de zeepkist te klimmen en het verhaal nog eens uit te leggen, steeds op zoek naar Aangepast Kind-gedrag, heb ik leren weerstaan. En waar medewerkers met een autoriteitsvraagstuk
vaak zelf de Ouder-egopositie innemen heb ik, toen ik schoolleider was, gemerkt
dat het gezegde meestal niet over mij ging, waardoor ik in staat was vanuit de Volwassene-egopositie een handreiking te doen voor een onderzoekend gesprek. Eerlijk gezegd, dat was niet altijd gemakkelijk, je ego kan behoorlijk in de weg zitten.
Omdat de Transactionele Analyse betrekking heeft op menselijk gedrag en communicatie heeft TA inmiddels een breed toepassingsgebied. Je vindt (gecertificeerde) onderzoekers, therapeuten, coaches en adviseurs in de psychotherapie, het
veld van coaching en counseling, in het onderwijs en in de advieswereld. Op individueel niveau kan met TA gewerkt worden, maar er zijn ook toepassingen ontwikkeld om tot een betere samenwerking in organisaties te komen (bijvoorbeeld
de eerdergenoemde Temple index of Functional Fluancy).
TA blijkt door haar heldere begrippenkader geschikt te zijn om inzicht te krijgen
in allerlei vormen van vastgelopen communicatie, gebrekkige samenwerking en onhandig leiderschap en daar wat aan te doen. Aan stroeve communicatie liggen vaak
opvattingen over communicatie en leiderschap, ingesleten reactiepatronen, beelden
over elkaar en snelle oordelen ten grondslag. Goed leren luisteren wat gezegd wordt,
doorvragen, zelf steeds vanuit de Volwassene-egopositie communiceren en de ander
uitnodigen dat ook te doen, zelfonderzoek doen naar je script dat vroeger noodzakelijk was maar nu onproductief is geworden, voor dat alles biedt TA de tools.
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Kritische noten
In de jaren zeventig van de vorige eeuw kwam _ ook door het succes van het boek
van Harris _ TA onder vuur te liggen. Het zou een ‘pop model’ zijn: te simplistisch, te populair.
Maar zo simpel is TA niet. Berne wilde met de relatieve eenvoud van de TA-begrippen het mogelijk maken dat er met de patiënt of cliënten gepraat werd, in plaats
van over hen in moeilijke medische en psychologische termen. Hij wilde een theorie die voor zowel de hoogleraar psychologie als voor een jongen van 12 begrijpelijk
en betekenisvol was.
De pop-kritiek verstomde in de jaren daarna dan ook, waarin verdiepingen en
aanvullingen op de theoretische basis van Berne kwamen en praktijkresultaten
gepubliceerd werden, zowel in de TA-vakbladen als in wetenschappelijke literatuur. Inmiddels is er nauwelijks fundamentele kritiek op het TA-gedachtegoed
te vinden.
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