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[Gebaseerd op de TRANSACTIONELE ANALYSE van E. Berne] 
 
Algemeen 

 

 
 

Transactionele Analyse is een persoonlijkheidstheorie die in de jaren 1950 tot 
1973 ontwikkeld werd door de Amerikaanse psycholoog Eric Berne.  
 

Vertrekpunt is de vergelijking van het bewustzijn met een videorecorder. Alles 
wat binnen ons bewustzijn is geweest werd erin nauwkeurig geregistreerd en 

opgeslagen en kan worden afgespeeld in het heden via communicatie binnen 
relaties.  
 

De persoonlijkheid van de mens is vrij complex, niet eenzijdig maar veelzijdig en 
kan begrepen worden als een samenspel van verschillende zijnswijzen of 

egotoestanden. 
 

Een zijnswijze of egotoestand is een totaliteit van verbale (gesproken) en non-
verbale (lichaamstaal, gedrag) communicatie. 
 

Berne onderscheidt drie kardinale zijnswijzen: de Ouder – de Volwassene – het 
Kind 

 
Elke mens draagt een Ouder, een Volwassene en een Kind in zich 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Dit zijn persoonlijkheden binnen dé persoonlijkheid, zogenaamde 
deelpersoonlijkheden die elk een eigen geschiedenis, een eigen aard en 

specifieke bedoeling hebben. 
 
Deze zijnswijzen of egotoestanden worden niet als 'rollen' beschouwd, maar als 

een psychologische realiteit aangemerkt, een soort van ‘sfeer’ waarin men 
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vertoeft. Deze toestand van ‘zijn’ wordt veroorzaakt door het opnieuw 

projecteren van in het geheugen geregistreerde gegevens betreffende 
gebeurtenissen uit het verleden waarbij echte mensen, echte tijdstippen, echte 

plaatsen, echte besluiten en echte gevoelens zijn betrokken.  
Deze worden in het ‘Hier-en-Nu’ geconcretiseerd via emoties, reacties, reflexen, 
houdingen, uitlatingen, non-verbale uitingen, woordgebruik, enz. Anders gezegd 

het verleden manifesteert zich willens nillens in het heden. 
 

Mensen hebben dikwijls een voorkeur voor een specifieke zijnswijze 
 
De kardinale zijnswijzen van het IK 

 

 

De Ouderzijnswijze verwijst naar een Ik-zijnswijze die sterk lijkt op 
houding en gedrag van de ouderlijke figuren 
 

In de Ouder zijn de aangeleerde levensopvattingen gebundeld. De naam Ouder is 
gekozen als de beste omschrijving omdat het gaat over registratie van 

voorbeelden en uitspraken van de eigen ouders, of plaatsvervangers, welke toen 
de meeste indruk hebben gemaakt. De Ouder bestaat uit een gigantische 
hoeveelheid representaties die in het geheugen zijn opgeslagen. Meestal 

opgedrongen en onberedeneerd externe indrukken, opgedaan in de eerste vijf 
levensjaren.  

 
De Ouder is specifiek voor iedere persoon omdat de registraties van die reeks 
vroege ervaringen voor elk individu uniek zijn. Deze informatie is rechtstreeks 

geregistreerd zonder voorafgaande correctie of connectie, omdat het jonge kind 
afhankelijk is en nog niet in staat begrippen te vormen. Dit maakt het hem 

onmogelijk wijzigingen, correcties of generalisaties aan te brengen of 
verklaringen te vinden. In de ouder zijn alle vermaningen, regels en wetten, 

goed en kwaad geregistreerd die het kind van zijn ouders te zien of te horen 
kreeg.  
 

We spreken over de periode vanaf wellicht de conceptie tot het moment van 
socialisatie (5-7 jaar) en omvat de gehele ouderlijke communicatie, verbaal en 

non-verbaal. In deze geregistreerde representaties zijn de duizenden ‘nee's en 
‘niet doens' opgenomen, de tikjes op de vingers, het weghalen uit gevaarlijke 
situaties, de blijde gezichten, de kirrende kreetjes, de boze gezichten, het 

opgeheven vingertje, enz., enz.  
 

Wat later worden hier duizenden moetens, waarden en overtuigingen aan 
toegevoegd, wellicht vanuit opvoedkundig of ethisch standpunt goed bedoeld, 
misschien goed of slecht, maar in de kinderziel geregistreerd als de waarheid! 

Een permanente registratie die niemand kan verwijderen, een opname op een 
band die het hele leven kan worden afgedraaid. De basis voor onze houding in 

het leven, de elementen van onze kernovertuigingen. Denk hierbij eens aan de  
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inconsequentie van de vele ouderlijke handelingen: ‘roken is slecht’, maar ze 
roken zelf wel! ‘Lieg niet’, maar ze vertellen zelf leugens. ‘Een mes is gevaarlijk’,  

 
maar ze spelen er zelf wel mee. Voor het kind is het (nog) niet veilig deze 
inconsequenties in twijfel te trekken en dus raakt het verward en verbijsterd. 

Omdat deze gegevens verwarring en angst veroorzaken, verdedigt het kind zich 
door de registratie uit te schakelen.  

 
Door deze tegenstrijdige informatie uit te sluiten zal het kind ook veel 
goedbedoelde informatie daarom niet registreren, het krijgt geen kans door te 

komen als sterke invloed in het leven van de persoon. In het latere leven zal dit 
voor mensen die niet in staat zijn achteraf deze informatie te evalueren, mogelijk 

leiden tot tweeslachtigheid, tegenstrijdigheid en wanhoop. 
 
Veel Ouderinformatie vinden we in ons huidige leven terug onder de rubriek ‘Hoe 

moet ik...' Allemaal gebaseerd op voorbeelden die we aangereikt hebben 
gekregen en noodzakelijk om hier te overleven. Van het inslaan van een spijker 

tot het geven van een hand. Van het dekken van de tafel tot wat gezond is om te 
eten en wat niet. Duizenden voorbeelden, nodig om in een gemeenschap te 

kunnen leven. Later, als de Volwassene vaardiger is geworden en in staat is de 
Ouderinformatie te evalueren en te beoordelen, worden deze handelwijzen soms 
aangepast of vervangen door betere; het leereffect van hem die leren wil en kan. 

Vaak echter blijven typische Oudergewoonten en waarden als vastgeroest achter. 
In het bijzonder als de oorspronkelijke instructies met strenge nadruk zijn 

opgenomen. Hierdoor krijg je pasklare informatie voor actuele transacties. Of en 
in hoeverre de Ouderinformatie een zegen of een last is, is sterk afhankelijk van 
de ontwikkeling van de Volwassene.  

 

De OUDER in jezelf samengevat: 
 
- Macht / Autoriteit (refererend aan Moederfiguur en Vaderfiguur) 

- Aangeleerde levensopvatting (gedragsregels, code), persoonlijk en 
collectief: de som van alle gedragingen, gevoelens en gedachten van de 

persoonlijke opvoeders van het kind en van alle andere belangrijke oudere 
personen uit de kinderjaren 

- Verleden / Onbewust verankerd 
- Reactionair (op basis van oordelen, ondoordacht, inconsequent) 
-  Ik moet… 

- Veel gebruikte woorden zijn: moeten, mogen, dwingen, waarom, nooit, 
 niet,  altijd, waarom, … 

- Veel voorkomend gedrag als: dwangmatigheden, regels stellen, starre 
 eisen, boze blikken, grillen, zelfverwaarlozing, buitensporigheden, 
 zelfbeperking,… 

- Kwaliteiten:   Beschermend 
    Voedend 

    Verzorgend 
 Vervormingen:  Controlerend 
    Normerend 

    Bekritiserend 
    Vermanend 

    Machtsstrijdend 
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De Kindzijnswijze verwijst naar een Ik-zijnswijze die gekoppeld is 
aan de eigen kindnatuur uit het verleden 
 
Terwijl de gegevens worden geregistreerd tot een geheel, van wat wij de Ouder 

noemen, wordt tegelijkertijd een andere registratie gestart. Een registratie van 
interne gebeurtenissen, de reacties van de kleine mens. De reacties op wat hij 

hoort en ziet (externe gebeurtenissen), zijn gevoelens, gedachten en 
gedragingen: de gevoelsmatige levensopvatting. Er is dan nog onvoldoende tekst 
tot zijn beschikking, reacties zijn dus gevoelsmatig. Hij is nog klein, afhankelijk, 

onhandig en onbekwaam en erg gevoelig voor boze blikken, tikjes of 
verwaarlozing. Bovendien wordt hij blootgesteld aan een veelheid van 

onbegrijpelijke absolute en starre eisen waar hij geen touw aan kan vastknopen. 
Er is een aangeboren, genetische aanleg tot eten en drinken, zijn behoefte doen, 
op momenten waarop het lichaam dat aangeeft. Een aanleg om alles te 

onderzoeken, overal op te slaan, aan te raken, te vermorzelen en dingen doen 
om te kijken, te horen en te voelen wat er dan gebeurt. De ouders (opvoeders) 

reageren hierop en wijzen op regelmaat, orde en regels hetgeen in tegenspraak 
is met de natuurlijke behoeften van het kind. Beloningen en straf uit bestwil, 
goedkeuring die telkens kan wegvallen of veranderen levert het onpeilbare 

mysterie voor het kind dat te weinig informatie heeft om te (be)oordelen. Het 
standaard patroon van onze opvoeding is in feite een frustrerend civilisatieproces 

wat toen leidde tot een reeks negatieve gevoelens (en stilzwijgende conclusies). 
Of in TA termen: ik ben niet OK (een niet-OK kind).  
 

Deze conclusies en voortdurende beleving van ongelukkige gevoelens worden 
permanent vastgelegd in het geheugen, het neurologische systeem, en kunnen 

niet zomaar worden gewist. Deze permanente vastlegging is het restje Kind wat 
overblijft. Bij ieder kind, ook uit een perfect gezin, en zeer zeker uit een situatie 

van grove verwaarlozing, wreedheid of mishandeling. Net als de Ouder is het 
Kind een zijnswijze waar naar iedereen, elke persoon kan overgaan tijdens zijn 
huidige transacties. Alle prikkels kunnen de kinderjaren doen herleven en 

dezelfde gevoelens oproepen die we toen ondergingen.  
Waar we nu worden geconfronteerd met onmogelijke alternatieven, waar we ons 

nu in het nauw gebracht voelen of dat ook werkelijk zijn, roepen die situaties het 
‘Kind' tevoorschijn.  
 

Daarom, als een mens in de ban is van zijn (negatieve) gevoelens, zeggen we 
dat het Kind aan het woord is. Als iemands verstand wordt overheerst door zijn 

woede, zeggen we dat zijn Kind de leiding heeft. Feitelijk overdreven emoties, 
niet rationeel verklaarbaar. Al deze informatie komt door in de actuele 
transacties.  

 
In het Kind zitten natuurlijk ook positieve kwaliteiten. Denk hierbij aan 

nieuwsgierigheid, creativiteit, de zucht naar onderzoeken, aanraken, voelen, 
ervaren en de eerste ongeëvenaarde gevoelens van Oooh, zit dat zo!' 
Ervaringen, de primeurs in het leven: het verlangen naar Zelf!  
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Deze gevoelens van intense blijdschap worden eveneens vastgelegd. Bij alle 

Niet-OK-registraties vormen deze positieve ankers een tegenwicht welke ook 
opnieuw kunnen worden beleefd. De onvoorwaardelijke liefde, de intense 

tevredenheid, de warme veiligheid, de onbegrensde mogelijkheden, bieden de 
mens ook in zijn huidige transacties, een gevoel dat alles mogelijk moet zijn. 
Algemeen is geobserveerd, dat in onze wereld de Niet-OK-gevoelens de goede 

gevoelens serieus overtreffen.  
 

De ontwikkeling van de Ouder en het Kind, vindt in hoofdzaak plaats gedurende 
de eerste 5 levensjaren. Het feit dat het kind in de socialisatieperiode, welke 
aanvangt als het kind naar school gaat, de Ouder gaat gebruiken, is hierbij een 

duidelijke indicatie. Wat de negatieve emoties betreft, het is vrijwel uitgesloten 
dat er een emotie is die een 5 jarige niet in de hevigste vorm heeft ondergaan. 

 

Het KIND in jezelf samengevat: 
 
- Onmacht (refererend aan Kinderlijke Onschuld) 

- Gevoelsmatige levensopvatting: alle gevoelens, gedachten en gedragingen 
 in de persoonlijke sfeer 

- Verleden / Onbewust verankerd 
- Reactionair (op basis van emoties, ondoordacht) 
- Ik wil… 

- Polariteit (kwaliteiten en vervormingen 
- Veel gebruikte woorden zijn: ik wil, kan me niet schelen, het is (altijd) 

 mijn schuld, weeral, later zal ik, grootst, best, meest (superlatieven) 
- Veel voorkomende uitingen van: frustratie, verlatenheid, machteloosheid, 
 verdriet, angst, paniek, schrik, jaloezie, afgunst, graag willen helpen om 

 aardig gevonden te worden, ja zeggen bij nee voelen, roddelen, klagen,…  
-  Kwaliteiten:   Natuurlijk 

    Spontaan 
    Speels 
    Creatief 

    Magisch 
-  Vervormingen:  Aangepast  

    Emotioneel 
    Verwond / Gewond 

    Passief 
    Wedijveren 

 
E. Berne benadrukt dat Kindgedrag en Oudergedrag echo's uit het verleden zijn. 

 
 

De Volwassen zijnswijze verwijst naar een Ik-zijnswijze die 

zelfbewust, neutraal en wel doordacht is 
 

Als een kind ongeveer 10 maanden oud is, gebeurt er iets bijzonders. Tot die tijd 
bestond het leven uit hulpeloze en ondoordachte reacties op gebeurtenissen in 
zijn omgeving. Het kind heeft dan al een Ouder en een Kind in zich. Tot die tijd 
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had het echter nog niet het vermogen om een reactie te kiezen of zijn omgeving 

te beïnvloeden, kon geen richting geven en heeft eenvoudig alles genomen zoals 
dat kwam. Rond de tien maanden begint het kind de macht van de eigen 

beweging te ervaren, het kan dingen hanteren, begint te bewegen en geeft het 
alle aandacht om dingen te bekijken en te onderzoeken. Het begint in een wereld 
te leven. De baby gaat ontdekken dat hij in staat is iets te doen wat uit zijn eigen 

bewustzijn voortkomt, uit zijn eigen oorspronkelijk wezen.  
 

Deze zelfverwezenlijking is het begin van de Volwassene. De gegevens in de 
Volwassene nemen toe naarmate het vermogen van het kind toeneemt om zelf 
verschillen te ontdekken tussen de aangeleerde opvattingen in zijn Ouder, en de 

gevoelsmatige levensopvatting in zijn Kind: het ontwikkelt langzamerhand een 
doordachte levensopvatting, gebaseerd op het verzamelen, sorteren en 

verwerken van gegevens.  
 
In de eerste levensjaren is de Volwassene kwetsbaar en onzeker. De Volwassene 

kan gemakkelijk worden uitgeschakeld door de eisen en bevelen van de Ouder of 
door de angsten in het Kind. Meestal krijgt de Volwassene een nieuwe kans. Als 

de schrik of het verdriet over zijn, zal de nieuwsgierigheid het winnen en wordt 
er opnieuw op onderzoek uitgegaan zodat eigen ervaring kan worden opgedaan. 

De Volwassene is een zijnswijze die altijd in wording is: informatie verzamelen, 
verwerken en besluiten produceren, na vergelijking van die informatie met de 
bronnen Ouder en Kind en met zijn eerdere ervaringen. 

 
Door de Volwassene kan het individu onderscheid maken tussen het 

leven zoals hem dat werd gedemonstreerd en geleerd (Ouder), het leven 
zoals hij dat aanvoelde, wenste of droomde (Kind), en het leven zoals hij 
dat zelf verklaart (Volwassene). De Volwassene is nooit uitgeleerd.  

 
De Volwassene ontvangt dus data uit drie bronnen en werkt bij volgens 

doordachte levensvisie door toetsing aan de werkelijkheid. Het voortdurende 
werk bestaat uit het controleren van oude gegevens, deze bevestigen of 
verwerpen en rangschikken voor toekomstig gebruik 

 
 

De VOLWASSENE in jezelf samengevat: 
 
- Heden 
-  Kracht / Autonomie (refererend aan Maturiteitsniveau) 

-  Doordachte levensopvatting: een bewuste respons, gebruikmakend van 
 alle ter beschikking staande hulpbronnen  

- Bewust-Zijn / Hier en nu verankerd 
- Beheerst (op basis van zelfbewustzijn, verantwoordelijkheidsgevoel en 
 respect) 

- Ik kies… 
- Veel gebruikte woorden zijn: ik overdenk, ik kies, ik besluit, ik doe, ik ga, 

 ik merk, ik kan, wie, wat, waar, hoe, wanneer. 
- Veel voorkomende uitingen van: zelfbewust gedrag, zelfbeheersing, 
 verantwoordelijkheid, nieuwsgierigheid, belangstelling, sympathie, 

 empathie 
- Kenmerken:    

 Zichzelf  Zelfbewust 
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    Zelfbeheerst 

    Zelfsturend 
    Zelfwaarderend 

    Zelfrelativerend 
    Zelfrespecterend  
 Relationeel   Open / toegankelijk 

    Begripvol / Grenzen stellen 
    Feedback geven 

    Waarderen 
    Relativeren / Vergeven 
    Respecteren 

 

 
De 4 levensposities 

  

 
Een levenspositie is een grondhouding van waaruit je in het leven staat, de 
mensen en dingen benadert, enz. Deze basishouding ontstaat vroeg in de 

persoonsontwikkeling door een wisselwerking tussen aanleg, opvoeding en 
levenservaringen. Het veranderen van een grondhouding is niet eenvoudig en 

vraagt heel veel moed, geduld en vertrouwen. We onderscheiden 4 
levensposities waarvan de laatste als de meest ideale wordt beschouwd: 
 

1. Ik ben niet ok – jij bent ok 
2. Ik ben niet ok – jij bent niet ok 

3. Ik ben ok – jij bent niet ok 
--------------------------------------------- 
4. Ik ben ok – jij bent ok 

 
Positie 1-3 leidt tot negatief Oudergedrag of Kindgedrag 

Positie 4 is de basishouding voor Volwassengedrag 
 
 

 
Complementaire en kruistransacties 

 

 
Elke levenspositie ligt aan de basis van een patroon van transacties. We 
herinneren ons dat een transactie een uitwisseling is. Alles wat tussen mensen 

gebeurt, kan gezien worden als een uitwisseling (prikkel versus reactie). Die 
transacties kunnen worden ingedeeld in twee groepen: complementaire 

transacties en kruistransacties 
 

Als voorbeeld van de drie kardinale zijnswijzen nemen we een situatie, waarin de 
man gehaast en te laat voor zijn werk op zoek is naar een schoon overhemd. Hij 
kan naar zijn vrouw roepen: 

 
- “Waarom leg je verdomme de overhemden nooit zó weg, dat ze te vinden 

zijn!” (Ouder) 
- “Weet jij misschien waar ik een schoon overhemd kan vinden?” 

(Volwassene) 
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- “Help me nou toch even; ik ben al zo laat en jij weet alles altijd te liggen 

en ik kan het toch niet vinden…” (Kind) 
Complementair betekent dat prikkel en reactie langs parallelle wegen op het 

diagram verlopen, m.a.w. dat de ene persoon reageert vanuit de egopositie, 
waarin hij door de ander wordt aangesproken. Deze transacties kunnen oneindig 
lang lopen en zijn mogelijk tussen alle posities van de betrokkenen (Eerste 

Wet). 

 

  Echtgenoot Echtgenote   
 
Voorbeeld van complementaire transacties O-K (kader): 

- Echtgenoot: “Waarom leg je verdomme de overhemden nooit zó weg, dat 
ze te vinden zijn!” (Ouder) 

- Echtgenote, klagelijk: “Ik kan toch niet helpen dat jij niet goed zoekt?” 

(K); of verdedigend: “Jij moet niet zo op me zeuren als jij je verslaapt; ik 
heb je nog zó geroepen” (K), of gehoorzaam: “Stil maar, ik kom al” (K). 

 
Een kruistransactie betekent dat prikkel en reactie elkaar kruisen op het 
diagram, m.a.w. wanneer de aangesprokene vanuit een andere egopositie 

reageert dan waarin de eerste spreker hem probeert aan te spreken. Gevolg 
hiervan is dat de communicatie stokt / verbroken wordt (Tweede Wet) 

 
 
  2 

  
           1 

 4 
            3 
Echtgenoot Echtgenote 

 
Voorbeeld van kruistransacties O-K (kader): 

(1) Echtgenoot: “Weet jij misschien waar ik een schoon overhemd 
kan vinden?” (vraag zonder verwijt, Volwassene) 

(2) Echtgenote: “Leer eerst maar eens goed zoeken!” (Ouder) 

(3) Echtgenoot: “Help me nou toch even, ik kan geen schoon 
overhemd vinden…” (hulpeloos, Kind) 

(4) Echtgenote: “Ik moet toch ook altijd alles voor je opknappen” 
(klagend, Kind) 
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