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De opinie van
Else-Marie van den Eerenbeemt

Als familietherapeut is Else-Marie van den Eerenbeemt een autoriteit 
in ons land. We hebben allemaal wel eens een artikel of een boek 
van haar gelezen, of haar gezien als gast bij een talkshow of bij een 
interview op tv. Wat ons in het bijzonder interesseert, is haar relatie 
met de pionier Ivan Böszörményi-Nagy . Hoe is de samenwerking met 
hem tot stand gekomen? Wat heeft haar zo in zijn theorie geraakt? 
Wat inspireert haar en van waaruit begeleidt zij mensen? Wij hebben 
een hartelijke ontmoeting met deze warme vrouw in haar woning in 
Amsterdam, waarin zij met passie vertelt over haar vak.
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Passend geven
Christine Beenhakker

“Mijn samenwerking met Nagy (spreek uit: Notsj, red.) 
is ontstaan naar aanleiding van een workshop, die ik 
bij hem volgde”, zo begint zij haar betoog. “Ik werkte 
in die tijd veel met verwaarloosde vrouwen die moeder 
werden. Zo vertelde een jonge vrouw aan mij: ‘mijn 
moeder is een kreng’. Vervolgens werd de baby ge-
boren en vroeg ik haar: ‘Hoe heet je kindje?’. En dan 
antwoordde die kersverse moeder ‘Toos, net als mijn 
moeder’. Dat antwoord verwonderde mij, het puzzelde 
en het ontroerde mij, maar ik dacht: zo werkt het 
blijkbaar in het leven. Maar Nagy had daar een theorie 
over. Vooral de relatie met onze ouders is van grote 
betekenis, zo zegt hij. Kinderen zijn onvoorwaardelijk 
loyaal aan hun vader en moeder omdat ze hun leven 
aan hen te danken hebben en daardoor existentieel 
met hen verbonden zijn.

Tijdens deze workshop sprak ik mijn verwondering uit 
over zijn denkwijze; er ging een heel nieuwe, maar 
ook herkenbare wereld voor mij open. Ik begreep toen 
veel beter wat er met deze verwaarloosde moeders en 
ouders aan de hand was. Hij nodigde mij uit om naar 
Amerika te komen om verder bij hem opgeleid te wor-
den; dat was het begin van onze samenwerking. Nagy 
is voor mij een heel belangrijke inspiratiebron geweest; 
ik ben echt schatplichtig aan hem. Het was een heel 
diepe vriendschap, tot hij op een gegeven moment zei: 
we zijn nu collega’s”. 

Relationele ethiek
De meeste systeemtherapeuten spreken over gedrag, 
over wat je ziet. Nagy ging verder waar de systeem-
therapie ophoudt: de zogenaamde vierde dimensie, 
de relationele ethiek. Dat is aan één kant heel moeilijk 
en ingewikkeld. Aan de andere kant is het zo simpel 
en herkenbaar dat ik het aan de mensen op straat kan 
vertellen. Mijn boek Balans in beweging gaat over Ae-
neas – een held van Troje. Aeneas nam op zijn vlucht 
niet alleen zijn vrouw en zijn zoon mee, maar hij droeg 
zijn kreupele en blinde vader op de schouders. Het 
dragen van kwetsbare ouders is mede voorwaarde op 
de weg naar vrijheid en geluk in nieuwe relaties. Het 
tekent de loyaliteit van het kind naar zijn ouders, een 
belangrijk thema in ons werk.

Mensen zijn bang om gekwetst te worden en zeggen 

daarom ‘ik heb helemaal niks met mijn moeder’. Soms 
worden ouders en kinderen heel bang van elkaar. Ze 
voelen verlatenheid, of kwetsing. De TBS klinieken zit-
ten vol met ‘kinderen’ die toch trouw aan hun ouders 
geweest zijn. Als mensen daar meer familiebezoek 
zouden krijgen en meer verbondenheid voelden, had-
den ze minder kans op recidieven. Naast alle criminali-
teit of ziekte, kan iemand nog heel trouw zijn.” 

Intergenerationele loyaliteit
“Het woord systeem gebruiken wij eigenlijk niet”, 
vervolgt Else-Marie, “dat zit meer in de derde dimensie 
van gedrag. Wij gaan uit van de verbondenheid en 
de betekenis intergenerationeel, dus wat er gebeurt 
tussen generaties. Om een voorbeeld te noemen: Opa 
heeft in de oorlog een bepaalde rol gespeeld en sym-
pathiseerde met de Duitsers. Zijn kleinzoon zei tegen 
mij: ‘Else-Marie, ik draag dagelijks het erfgoed van 
mijn opa mee. Die stond aan de verkeerde kant in de 
oorlog en ik ben dagelijks bezig om dat te corrigeren.’ 
Correctie van erfgoed is heel belangrijk, maar loyaliteit 
als een aangeboren eigenschap van kinderen naar hun 
ouders toe is een van de belangrijkste vondsten van 
Nagy. Alle kinderen zijn loyaal naar hun ouders, maar 
niet alle ouders zijn loyaal naar hun kinderen. Veertien 
procent van de ouders is zelf als kind zo beschadigd 
dat ze niet meer loyaal naar hun kinderen kunnen zijn. 
Maar kinderen blijven loyaal naar hun ouders. Dat is 
iets heel moois.” 

De derde generatie en erfgoed
Op mijn vraag hoe loyaliteit betekenis krijgt bij de 
derde generatie, verklaart Else-Marie: “De derde 
generatie staat veel vrijer in het erfgoed, maar heeft 
ook veel meer kansen. De derde generatie, de kleinkin-
deren dus, speelt voor de eerste generatie, voor die 
grootouders, vaak een verzoenende rol. Als ouders 
en kinderen problemen hebben, is de derde generatie 
dikwijls de herkansing in het leven. Mensen zonder 
kleinkinderen hebben het vaak moeilijker om zich 
te verzoenen met hun ouders. Kleinkinderen helpen 
daarin en heb je nodig voor die verzoening. Als je 
geen kleinkinderen hebt, heb je een moeilijker proces; 
dan moet je het alleen doen. Dat is dus het intergene-
rationele aspect. 

Onuitwisbaar en onvervangbaar 
De aangeboren zijnsloyaliteit, ik heb het de verticale 
loyaliteit genoemd, dat gaat over de onvervangbaren: 
je ouders, je kinderen, je broers, je zusters. Die zijn 
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Trouw, loyaliteit en relationele ethiek
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onuitwisbaar. Nagy zegt, in die onuitwisbaarheid, 
die onvervangbaarheid zit een ethisch begrip: dat is 
de zijnsloyaleit, de balans tussen geven en nemen. 
Hij gaat vooral uit van rechtvaardigheid in de relatie. 
Erfgoed, het intergenerationele, datgene wat je met je 
meedraagt, kun je nooit ontkennen. Mensen schrik-
ken vaak als ze dat horen. Wat hen dan zo raakt is dat 
ze trouwer zijn geweest aan hun ouders dan ze zelf 
weten. Ook het zwarte schaap dat van huis wegloopt: 
dat kan een heel trouw kind zijn. 

Niet zelden gaan adoptiekinderen op een bepaald mo-
ment in hun leven op zoek naar hun vader of moeder 
in hun land van herkomst. Het programma ‘Spoor-
loos’ is daar een mooi voorbeeld van. Ze zijn hier 
bijvoorbeeld geadopteerd door een chirurgenechtpaar, 
hebben een eigen paard en zitten op hockey. In India 
vinden ze dan hun moeder met één kat en één kip, het 
contrast met hun adoptiethuis kan haast niet groter 
zijn. Deze kinderen gaan niet naar hun moeder in India 
om wat te krijgen, maar voelen de noodzaak om iets 
aan haar te geven. Dat is de loyaliteit waarover Nagy 
spreekt, de trouw naar hun biologische ouders, naar 
de onuitwisbaren. Ik hoorde onlangs een interview 
met de beroemde operazangeres Kiri te Kanawa, die 
zei: Ik heb alles aan mijn adoptieouders te danken, zij 
hebben ontdekt dat ik een prachtige stem heb en heb-
ben mij in Londen laten studeren. Maar mijn stem heb 
ik van mijn moeder. Zij heeft mij Kiri genoemd, nadat 
ze mij heeft horen huilen.’ ‘Kiri’ betekent klokje.’’ 

Verbinding en verantwoordelijkheid
 “Wat toeneemt, en wat ik ook heel ernstig vind, zijn 
de breuken tussen ouders en kinderen. Mijn stelling is: 
breken kan niet, maar onderbreken kan wel. Kinderen 
die hun ouders niet meer zien, of ouders die hun kin-
deren niet meer zien: iedereen lijdt daaronder. Kinde-
ren van gescheiden ouders kun je pas begrijpen – dat 
is ook de kracht van dit denken – als je begrijpt wat 
loyaliteit is. Anders kun je niet begrijpen waarom ze 
hun stiefouders zo moeilijk accepteren; waarom ze in 
verzet blijven, ook al zijn ze volwassen, als moeder een 
nieuwe vriend heeft. Bijvoorbeeld: ouders hebben een 
groot probleem gehad, zijn jaren uit elkaar geweest en 
kwamen weer bij elkaar. Ze hebben in woede tijdens 
een ruzie ooit hun trouwringen weggegooid. Toen 
ze 25 jaar getrouwd waren, wilden ze dat toch graag 
vieren. Hun zoon en hun dochter hadden toen nieuwe 
trouwringen voor de ouders gekocht, met datum en 
al erin. Kinderen willen verbinden en doen daar alles 
voor.”

“Hotel Mama, zo heb ik dat genoemd: je krijgt de 
kinderen de deur niet meer uit tegenwoordig. Het lege 
nest syndroom is voorbij. Waarom blijven kinderen zo 
om die ouders heen hangen? Dat is een heel interes-
sante vraag. Tegenwoordig zijn de gezinnen klein; 
vroeger waren de gezinnen zo groot dat er altijd wel 

een was die in de buurt bleef wonen. Uit het grote 
Mantelzorgonderzoek dat we gedaan hebben, blijkt 
dat degene die in de buurt van de ouders blijft wonen 
de meeste verantwoording draagt. Het lijkt een vrije 
keus, maar dat is het vaak niet. Ik vroeg eens aan een 
mevrouw: ‘Heb jij dat namens iedereen in het gezin 
gedaan?’ En zij zei: ‘Ja, ik vond dat één van ons het 
moest doen.’ 

Betekenis en erkenning
“ Ik kom uit een heel grote, warme Bourgondische 
familie en heb in mijn familie geleerd dat wij sociaal 
moesten zijn. Mensen helpen zit al in mijn erfgoed, 
het is mij voorgeleefd. Ik scheel twintig jaar met 
mijn oudste zus, en ik was op een gegeven moment 
met mijn ouders alleen. Welke betekenis heb jij in 
je familie? Er zijn mensen die nooit gezien worden, 
die geen erkenning en complimenten krijgen, dat 
is vaak heel moeilijk. Bij erfenisproblemen zie je dat 
vaak terug. Een mevrouw, die nooit erkenning heeft 
gekregen voor wat zij voor haar vader heeft gedaan, 
wil haar gelijk halen op het moment dat de erfenis 
wordt verdeeld. Zij heeft nooit erkenning gehad, nooit 
hebben haar broers en zusters haar een keer bedankt. 
Haar zus begrijpt het allemaal niet. Nu is vader dood 
en komt de familie uit het hele land bij elkaar voor 
de erfenis, en nóg wordt zij niet bedankt. Dan kom je 
tekort, en ook in je erfenis kom je dan tekort. Iemand 
anders schreef: ‘Na de dood van mijn moeder veran-
derden mijn lieve zusters in Haaien. En mijn broer werd 
een Monster, plotseling!’ De balans van al die jaren 
wordt afgewogen. Niemand heeft ooit gezien wat de 
broer gedaan heeft in dat gezin, niemand heeft hem 
ooit enige betekenis gegeven; nu bij de erfenis moet 
hij alles hebben, dan heeft hij tenminste iets. Dus het 
gaat in feite helemaal niet over die materie, het heeft 
te maken met een stukje erkenning krijgen over wat je 
gedaan hebt. Maar vooral erkenning krijgen voor wat 
je gegeven hebt in dat gezin. In die trouw geven men-
sen. Pas als we ons bewust worden van de onbalans 
tussen geven en nemen, kunnen wij ervan herstellen.”

Kwetsbaarheid, verbondenheid en zorg
 “Veel oudere mensen hebben last van schuldgevoel 
over een kind dat ze tekort hebben gedaan. Een 
dochter vroeg eens: ‘Waar zijn toch die parels met dat 
diamanten slot?’ En dat de andere dochter zei: ‘We 
hebben toch een dienstmeisje gehad, die heeft het 
waarschijnlijk meegenomen.’ Maar moeder had ze 
aan de dochter gegeven, waarvan zij vond dat zij die 
verwaarloosd had. De dochter deed de parels nooit om 
als ze haar zusje zag. Totdat ze het een keer vergat: 
ze had een receptie en droeg die parels. De anders 
zo beschaafde en ingehouden zus rukt die parels zo 
van haar nek. Het mooie is dat je ze met rechtvaardig-
heid, de balans van geven en nemen, kunt helpen, 
over de generaties heen. Ik ben bij deze twee zusters 
op zoek gegaan, en zei: eerst de parels neerleggen. 
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Ik wil eerst begrijpen waarom moeder die parels eerst 
aan die Annet heeft gegeven. En waarom ze niet 
heeft gezegd: ‘ik heb twee dochters, hoe zullen we 
het doen met die parels’? Ik ben toen op zoek gegaan 
naar de verhoudingen met de moeder en de zusters in 
het genogram.”

“Mensen zoeken naar veiligheid, verbondenheid en 
vertrouwen. Vertrouwen moet verdiend worden en 
verdien je door zorg te bieden. Het geheim van een 
langdurige relatie is zorg. Zorg om elkaar. Als je glan-
zend en stralend bent, kun je een heleboel mensen om 
je heen hebben. Maar als je kwetsbaar bent, wie is er 
dan voor jou? Je kwetsbaarheid is ook de kwetsbaar-
heid in je familie. Als je moeder overlijdt en je partner 
zegt: ‘Je hebt nooit wat met haar gehad, moet je 
daarom huilen’? Dat kan een reden tot echtscheiding 
zijn. Kwetsbaar zijn is als je een miskraam hebt, en je 
man zegt: ‘dat gebeurt bij iedere vrouw, ik ga golfen’. 
Kwetsbaar ben je als je kind het niet goed maakt en de 
ander ontkent het. Je bent kwetsbaar als je liefde voelt 
verdampen. Dat is het grote geheim van de liefde, 
tenminste van langdurige liefde. Je kunt kortstondige 
fantastische momenten hebben, maar langdurigheid 
zit hem in zorg.” 

Passend geven
“De opvoedtelefoon wordt 2500 per keer per dag 
gebeld. Het heeft te maken met volmaakt willen zijn, 
alles onder controle willen hebben. We zijn in wezen 
van Rust, Regelmaat en Reinheid gegaan naar Licht, 

Lucht en Liefde. Mensen stellen het lang uit om kinde-
ren te krijgen en verwachten er ontzettend veel van, ze 
willen het perfect doen. Vaak zijn er maar één of twee 
kinderen, die alle glans en glorie moeten uitdragen: 
het perfecte gedroomde kind. 
Ouders die het niet goed doen, zijn wel heel trouwe 
kinderen naar hun ouders geweest. ‘Ja, ik heb niks 
meer met mijn dochters, maar ik ga wel drie keer 
per dag naar mijn moeder’. Dan zeg ik, en dat is dan 
heel choquerend: ‘Zou jouw dochter dat ook voor jou 
doen?’ Daar had ze nooit aan gedacht. Zo zie je dat 
zij als moeder haar kinderen afstoot, maar als dochter 
blijven ze trouw. Nodig zijn is ook heel belangrijk. ‘Ik 
heb niks met mijn zus, maar als ze belt, vind ik het 
toch fijn, heb ik haar nodig’. Het geeft vrijheid. Dat is 
de relationele ethiek, het is passend geven zowel voor 
de ander als voor mij zelf. Daar begint mijn werk.” 
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docent gezinsbehandeling aan de Hogeschool van Am-
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ouder-kind relatie. Ze maakt deel uit van de Adviesraad 
van De Nederlandse Gezinsraad. Ze geniet bekendheid 
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land en Vlaanderen en door haar bijdragen aan diverse 
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