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Familieperikelen
Door Carla Verkeste

Vanuit het bestuur werd aan mij gevraagd om een artikel voor het vakblad te schrijven. “Prima”, was direct mijn 
antwoord. Het thema waar het over zou moeten gaan: FAMILIE. Bijzonder dat nu juist dit thema bij mij terechtkomt. 
Natuurlijk hebben wij allemaal familie, anders zouden we er niet zijn geweest. Maar om nu te zeggen dat ik in mijn 
leven familie heb ervaren? Helaas moet ik antwoorden: “Zeer beperkt.” De enige intensieve ervaring die ik met familie 
heb gehad, was in mijn ouderlijk gezin. 

Wat is familie?
Toen ik op 27-jarige leeftijd vanuit Rotterdam in Limburg 
ging wonen, ervaarde ik voor het eerst wat familie kon 
betekenen. Grote, hechte, katholieke families met veel 
kinderen en veel ooms, tantes, neefjes en nichtjes, die 
vaak allemaal in hetzelfde dorp woonden. Soms woon-
den ze letterlijk zelfs in dezelfde straat. Ze werden in 
hun dorp van afkomst geboren, troffen een partner uit 
het dorp en zouden er ongetwijfeld doodgaan. De tijd 
daartussenin waren ze onlosmakelijk met hun familiele-
den verbonden.

Door dit grote verschil met mijn persoonlijke ervaringen, 
heb ik vaak gefilosofeerd over wat familie nu eigenlijk 
was, waar ik zelf behoefte aan had en welke keuzes ik 
zelf wilde maken ten aanzien van familie. Wat miste ik 
misschien of waarmee moest ik wellicht blij zijn, omdat 
mijn context anders was? Ik heb er jaren over gedaan om 
dit voor mijzelf ‘af te kluiven’ om antwoorden op deze 
vragen te geven. 

Verbondenheid
Na een jarenlange innerlijke speurtocht associeerde ik 
het woord ‘familie’ met het woord ‘VERBONDENHEID’. 
Familie werd voor mij de verbondenheid die je hebt 
doordat je delen DNA vergelijkbaar hebt; je hebt verge-
lijkbare roots. Maar wat betekent dit dan in de dagelijkse 
praktijk?

Ik begon grote families nieuwsgierig gade te slaan. Hoe 
werkte familiaire verbondenheid precies? Wat deden ze 
dan, of misschien juist niet? Het viel mij op dat er altijd 
wel een vangnet aanwezig was waarop men kon terug-
vallen bij verdriet, pijn of teleurstelling. Als het de ouders 
niet waren, dan op zijn minst wel een tante, neef of nicht. 
Ze voelden zich enorm gesteund door elkaar. Als we het 
hebben over onze diepste verlangens - zoals ‘ik wil dat 
er van mij gehouden wordt’; ‘ik wil bij een groep horen’; 
‘ik doe ertoe’ - dan kan dit in zo’n vangnet altijd wel door 
iemand worden ingevuld. En hoe fijn is dat? Dat onvoor-
waardelijke, dat er altijd wel iemand is bij wie je terecht-
kan om je te laten steunen als je het even lastig hebt?

Aan de andere kant betekende een intensief familieleven 
ook dat zij bijvoorbeeld altijd naar elkaars verjaardag 
gingen. Daar was geen ontsnappen aan, waardoor dit 
kon betekenen dat zij soms wel drie avonden per week in 
beslag werden genomen door familieaangelegenheden. 
Tja, rechten schept ook plichten. Hiermee had het woord 
‘privacy’ wel een heel andere invulling gekregen dan hoe 
dit in mijn leven ging. Het in beslag genomen worden 
door strakke kaders en sociale verplichtingen benauwde 
mij enorm. 

Verwarring
Het verwarde me: zou een hechte familieband nu juist 
wel of juist niet iets voor mij zijn? Om mijn verwarring te 
ontrafelen, ging ik terug naar mijn eerste ingeving: ‘VER-
BONDENHEID’. Met wie voelde ik me dan verbonden en 
op welke wijze? Kon dat alleen maar zijn gebaseerd op 
een DNA-match, of kon het ook anders?
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Jarenlang ben ik bezig geweest om bij mijzelf te voelen 
wat verbondenheid voor mij was en wat dat betekende. 
Mijn conclusie was dat ik me eigenlijk met heel veel 
andere mensen verbonden voelde. Dit varieerde van 
mensen die dezelfde passie hadden als ik of hetzelfde 
eten lekker vonden, tot aan het simpelweg genieten van 
dezelfde dingen als ik of het geboren zijn in dezelfde 
plaats. Er zijn geen regels voor verbondenheid; het is 
maar net hoe het voor eenieder voelt: het gevoel iets te 
delen met een ander.

Vrijheid in gebondenheid
Toen ik eenmaal zelf een gezin kreeg, was dit voor mij 
de kans om het woord ‘familie’ inhoud te gaan geven op 
een manier zoals dat bij mij paste. “Vrijheid in gebonden-
heid”, zoals Maria Montessori dit zo mooi kon zeggen. Er 
zijn voor elkaar wanneer het nodig is en de ruimte voelen 
om jezelf te kunnen en mogen zijn, zónder dat de familie-
mores je afremt in je eigen persoonlijke ontwikkeling.

Het therapeutschap geeft voor mij een vergelijkbare 
invulling aan de term ‘verbondenheid’ als hoe ik dit in 
mijn privéleven voel. Verbonden met anderen, maar met 
gepaste afstand; oog voor de eigenheid van eenieder, 
met de intentie om samen verder te komen, elkaar te 
helpen daar waar nodig én met het ervaren van ruimte 
en vrijheid. Een onzichtbaar lijntje dat we samen delen, 
geholpen door technieken als Whatsapp, e-mail, Siilo, 
ons vakblad en de website. 
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Jarenlang heeft een TV-zender zich gepresenteerd als 
‘de grootste familie van Nederland’. Dat riep bij mij het 
beeld op alsof de leden van deze zender zich nu ook 
daadwerkelijk familie voelden. Hoewel wij allen leden 
van de NBVH zijn, voelt de term ‘familie’ voor mij niet 
passend. Desalniettemin delen wij nogal wat met elkaar, 
zoals de passie voor ons vakgebied, het bij een groep 
horen, het ertoe doen en het samen vooruitgaan om ons-
zelf én ons vakgebied te laten groeien. Het is dus zeker 
een mate van verbondenheid die we met elkaar delen!

Zeven miljard
Nu, jaren later, ben ik voor mijzelf tot de conclusie 
gekomen dat ik altijd wel een lijntje of verbondenheid 
voel met elk ander mens. Al is dat soms op de meest 
uiteenlopende manieren. En als ik dat als uitgangspunt 
neem, dan heb ik eigenlijk zeven miljard familieleden en 
prijs ik mijzelf een bevoorrecht mens. Jullie maken mijn 
leven kleurrijk en dragen allemaal een stukje bij aan mijn 
persoonlijke groei en de ontwikkeling van ons vakgebied.
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