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Wie of wat zefreje leven op het juiste spoor? In een serie interviews

vraagt Sacha Bronwasser mensen naar hun inspiratiebron.
Familiethërapeut Else-Marie van den Eerenbeemt werd 'professioneel

verliefd' bij een workshop van een Hongaarse psychiater.

INTERVIEW ELSE-MARIE VAN DEN EERENBEEMT

Bron : Ivón Böszörményi-I.{ary

HelemaalwaAr

Psychiater lvón Böszörményi-Nagy
('Nagy'), (1920 - 2OO7) een Hon-
gaarse grootvorst uit een familie van
juristen, vluchtte na de machtsover-
name van de communisten in l95O
naar de VS en werd daar directeur
gezinspsychiatrie aan het Eastern

Pennsylvania Psychiatric lnstitute.
De gezamenlijke zittingen van stal
schizofrene patiënten en hun fami-
lieleden legden de grondslag voor
zijn contextuele theorie en therapie.
ln 1973 verscheen lnvisible Loyalties,
dat een standaardwerk werd. Vanaf

1974 was Nagy associate professor
in de psychiatrie aan de universitei
van Pennsylvania. Hij trad vaak in
Nederland op. Van 199O-1997 gaf l'
met Else-Marie van den Eerenbeer
masterclasses in Nederland en
Vlaanderen.
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zich meteen iets kan voorstellen.'Ex-
ouders bestaan niet';'Hotel Mama is
altijd open'; 'Kinderen kiezen niet,
kinderen scheiden niet'- die laatste
werd onderdeel van een Sire-cam-
pagne.

'Het is een creatiefproces, zo'n slo
gan, in één ontwerp moet het alle
maal zitten. En hetwerk. Een wild-
vreemde hield me pas aan op straat
en vroeg of hij me iets belangrijks
mocht laten zien. Hii haalde een
briefje uit zijn portemonnee met:
'Laat de deur altijd openstaan voor je
kind, al is het op een kier.'Hij had me
dat horen zeg gen in Kffietijd, waar
ik jarenlang elke woensdag vragen
over familiekwesties behand e ld e.

Het televisiewerk heeft me veel lof
van het publiek opgeleverd, maar
ook kritiek van vakgenoten - o, het is
zo vluchtig, en je oorbellen zaten
niet goed. Maar als je boodschap
goed is, is zoiets nooit vluchtig.
Publieksvoorlichting is belangrijk
geworden in mijn werk.

'Mijn hele denken als therapeut is
gevormd door een ontmoeting in
1974. Ik was 28 jaar, studeerde
systeemtherapie en uit interesse in
ongehuwde moeders was ikgaan
werken bij 'Hubernrs'. Datwerd later
het wereldberoemde Moederhuis van
architectAldo van Eyck inAmster-

dam. Vrouwen, soms meisles nog,
kwamen daarom te bevallen. Sommi
gen moesten hun kind afstaan, ande-
ren stuurden het naar íamilie.

'lk was ontroerd door wai ik daar
zag en wat ik noemde: de paradoxvan
de liefde.Zo vernoemde een zwanger
meisje dat door haar moeder het huis

MEDIA-OPTREDENS

Else-Marie van den Eerenbeemt
(1945,'s-Hertogenbosch) is fa-

mllletherapeut en specialist
intergeneÍationele familiedyna-
miek. Ze was dertig iaar hoofd-
docent van de post hbo-oplei-
ding jeugd, gezin en context

(Hogeschool van Amsterdam)
en was lid van het expeÍtpanel

van de Nederlandse Gezinsraad.
Vanaf eind iaren tachtig treedt
Van den Eerenbeèmt op in de

media. Zii adviseeÍt bii familie-
kwesties: ouder-kindverhoudin-
gen, familierelaties bij conflic-
ten, erfkwesties en zorgproble-
matiek, Ze was betrokkan bil de
spraakmakende Sire-campagne
KÍnderen in een Echtscheiding,
waarbij uitspraken van oudeÀ-

virtueel op kinderen werden ge-
tatoeèerd. Van haaÍ boeken ís

De tiefdestadde/ het bekendste.
Van den Ëerenbeemt geeft col-
leges, masterclasses, consulten
en lezingen. lk spreek haar thuis

in Amsterdam,

uitwas gezet haarpasgeboren kind
toch meteen naar haar moeder. En
een aanstaande moeder die door haar
vader misbruik was, hing 's avonds
uithetraam om hem, als hij stiekem
langs zou komen, sigaretten toe te
werpen. Dat fascineerde mij- hoe on-
gelooflijksterk die banden waren en
hoe dat destijds genegeerd werd. 'Het
kind redden van de ouders', was toen
het credo.

'Mijn docent Ammy van Heusden
had mij aangemeld voor een lezing
van de Hongaarse psychiater Ivón
Böszörményi-Nagy. Hij was destijds al
een grootheid op zijn vakgebied, de
grondlegger van de familietherapie
en iemand die heel anders dacht dan
wattoen gangbaarwas. Hijwerd be-
geleid doordrie mensen en een tolk
envan huis uitwas hijooknoggroot-
vorst-echt iemand waar je nietbij in
de buurt kon komen. Geen charisma-
tische man om te zien hoor, eerst
dacht ik dat hii de boekhouder van
het stel was.

'Maartoen hij begon tespreken
gebeurde er iet s met me dat ik biina
niet kan beschrijven. Een doorbraak,
ik noem het een'epifanisch moment'.
En het kwam mede door deze uit-
spraak:'Hoe slechter de ouders, hoe
trouwer het kind.'lk zag ineens, op
dat moment, al die moeders van het
moederhuis voor me. Die meisies. Al
die cliënten. En die afstandsbaby's. Ik
wist: wat hij zegt, is existentieel. DÍt is
dewaarheid.

'lk kon me niet beheersen. Ik stak
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mijn handop in de zaal en ikbegon,
op het onbeschofte al te ratelen. Ik
zei:dit is helemaalwaar, want ikheb
dít meegemaakt, en datgezien, en
dàL . . Nagy kreeg hele grote ogen en
hij zei: interessant, zij beschrilftwat
ergebeurt.

'Daarna mochten wij, achter een
onewayscr€en, een therapeutische
sessie van Nagy met een heel proble-
matisch gezin bijwonen. Datdeed hij
zo anders dan wij kenden, zo veel res'
pecrvoller... wat wij zagen was het be-
noemen van loyaliteit, het zoeken
naar rechwaardigheid binnen die re-
laties - ik raakte er helemaal high van.
Na afloop ben ik op hem afgestapt en
heb ik de rwee enige Hongaarse woor-
den gezegd die ikkende:'/<ószóndm
szépen' en'szereflek'. Die woorden her-
innerde ik me van toen ik 1o jaar was.
Wij hadden namelijkinto56 Hon-
gaarse vluchtelingen in huis geno-
men, een broer en een zus, die
schermles gaven op onze grote zol-
der. Aan de broer, een woest knappe
Hongaar, moest ikvan mijn zus brief-
jes bezorgen. Die woorden van hem
betekenden 'hartelijk dank' en 'ik hou
van ie'.

'Nagy nodigde mij uit.'sAvonds in
de Wintertuin van hotel Krasna-
polskyGod ja, als ikhetzo zeg... ikheb
al die casussen uithet moederhuis
aan hem voorgelegd en hij zei: ie
geeft me geschenk nageschenk.

'lk ben bij hem gaan studeren in
Philadelphia, heb uiteindelijk zijn ge-
dachtengoed verspreid in Nederland

en daarbuiten. Boeken geschreven,
hem naar Nederland gehaa{d voor
een televisie-interview in lg86 en
masterclasses in de jaren negentig.
Was ikverliefd... nee. Een professio-
neleverliefdheid, zo moet je het zien.
Het wasvoorheteerst dat iemand in
zijn denken en zijn behandeling
meerdere generaties betrok, Dat het
begrip 'loyaliteit' ingebracht r,rrerd en
aan delangetermijn werd gedacht.
Destijds isoleerde men het individu,
werden bijyoorbeeld kinderen uit
huis geplaatst en op kamers gezet,
losgesneden van hun familie, terwijl
die banden niet doorte snijden zijn.
Nagy toonde het belang van context
aan, dat ieder mens in wezen een
knooppunt van relaties is.

'Hii is in 2007 overleden. Zijn ge-
dachtengoed blijft actueel bij nieuwe,
hedendaagse kwesties. lk had overleg
met een collega,wiens cliënt'een
eitje ging halen in Barcelona'. Wat
betekenI dat voor het kind dat daar-
van komt? Die existentiële Ieegte, een
Ieven zonderwortels?Wat is ons ant-
woord daarop?

'Aan stoppen rnetwerken denkik
niet. Een kwestie die memomenteel
erg bezighoudt, is dar obsessieve
iwerken aan jezelf,dat iedereen nu
doet. Mindfu Ilness, zenmeditatie, o
de mensen werken er zo hard aan, ter-
wijl een vader of moeder alleen op
het sterfbed ligt. lk vind het een ge-
vaarlijke, naar binnen gekeerde
trend. De oneliner heb ik al:'lndividu-
eel sterk maar relationeel zwak.'

bb
Toenh$
bqante
§prelden
gebeurde et
ietsnrltme
wg.tik
bifiloniet
lg,n
be*hrlfuen

Foto Marijn
Scheeres

d:* J:*:i!:: i; I i
fl-rg.Y;:ï í' .rtu

I

É.

d
s§

F..@
Hry

,À


