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‘Door een opstelling werk je op  
 een andere manier met interne  
 vragen en verlangens’

Vakgenoten
De een is vooral gericht op de fysieke  

verschijnselen van een onverwerkt trauma, de ander 
werkt met trauma-opstellingen als aanvulling op 

psychotherapie. Één ding hebben al deze vakgenoten 
gemeen: ze hebben een bijzondere band met Interakt. 

ASTRID STEENHUISEN (51, links 
op de foto) EN MÀRIKA ENGEL (56) 
ZIJN ALLEBEI PSYCHOTHERAPEUT, 
DOCENT EN SUPERVISOR. ZE 
WERKEN REGELMATIG MET 
OPSTELLINGEN. 

ASTRID: “Sinds we zo’n zes jaar 
geleden samen de Breek de stilte- op-
leidingen bij Interakt volgden, werken 
we met Margriet samen. We bieden 
cliënten met complex trauma gedu-
rende hun psychotherapietraject een 
of meerdere keren de mogelijkheid om 
een traumaopstelling te doen, waarbij 
de representanten ook allen therapeut 
zijn. Margriet doet de opstelling en we 
bespreken voor en na.  
Door het doen van een opstelling werk 
je op een andere manier met de inter-
ne vragen en verlangens van de cliënt. 
Tegelijkertijd is het een heftige metho-
de die veel los kan maken. Ook daarom 
is de inbedding in de psychotherapeu-
tische behandeling ijn.” 
MÀRIKA: “We bereiden de opstelling 
voor door de cliënt het boekje van 

Margriet, Je verlangen, dwaallicht of 
kompas?, te laten lezen en daarna 
samen te bekijken welk verlangen 
mogelijk onderzocht kan worden. 
Tijdens de opstelling schrijven we 
zoveel mogelijk op, zodat we dit later 
kunnen bespreken. Het mooie van een 
opstelling: er ontvouwt zich iets wat 
de cliënt en ik allang weten en bespro-
ken hebben, maar omdat het zo beel-
dend neergezet wordt, brengt het alles 
toch in een heel ander perspectief. In 
de therapie erna kunnen die beelden 
dan steeds weer teruggehaald worden 
als illustratie van wat er gaande is.” 
ASTRID: “Een voorbeeld: een licha-
melijk ‘rotgevoel’ dat een cliënte vaak 
in haar lijf ervaart zonder te begrijpen 
waarom, wordt door een representant 
van het woord ‘schaamte’ ineens heel 
helder en begrijpelijk. Zo is er weer 
een stukje van de puzzel gelegd. Za-
ken die je met je hoofd misschien wel 
weet, lijken pas werkelijk gevoeld en 
doorleefd na een opstelling.”

www.cphogeweg.nl
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Margriet   
 & Franz

Hij is niet alleen de grondlegger van de traumaverwerkings-
methode: opstellingen op basis van meergenerationele 

psychotraumatologie (OMPT), maar ook een veelgevraagd 
spreker en schrijver van diverse boeken. En niet te vergeten: 

een mooi mens. Op het dakterras van Interakt had  
Margriet Wentink een goed gesprek met dr. Franz Ruppert. 
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voor nieuwe ontdekkingen en toen kon ik 2005 
het boek Trauma, Bindung und Familienstellen 
schrijven. Trauma zorgt voor een innerlijke 
splitsing. In de methode gaat het om een blik 
naar binnen: waar ben ik begonnen me te split-
sen? Daaruit is toen de hele theorie van afsplit-
sing en het driedelige model van het gezonde 
deel, het getraumatiseerde deel en het overle-
vingsdeel ontstaan. Dat is een fundamenteel 
model (zie kader) in mijn theorie en dat staat in 
het boek Seelische Spaltung, innere Heilung.”

En het opstellen van het verlangen?
“Ik vond dat ik als therapeut niet voor mijn cliën-
ten kan bepalen wat belangrijk voor hen is, of 
wat zij op een bepaald moment aan moeten 
kijken, maar dat het juist belangrijk is dat zij dat 
zelf bepalen. Zo ben ik er mee begonnen de cliënt 
een verlangen te laten formuleren. Het heeft een 
tijdje geduurd voordat ik begreep tja.. nu hebben 
we dat verlangen, maar nu moeten we ook zor-
gen dat de cliënt dat verlangen tijdens de opstel-
ling niet uit het oog verliest, en toen zijn we het 
gaan opstellen, dwz. er werd een representant 
opgesteld voor het verlangen dat de cliënt op dat 
moment had. 
Voor die tijd werkte ik ook al met een verlangen, 
maar dan kon het gebeuren dat het toch weer 
niet zo belangrijk was, uit het oog werd verloren, 
of tijdens de opstelling werd veranderd. Ik merk-
te dat het belangrijk was om het verlangen 
werkelijk serieus te nemen en de client te vragen 
zelf zijn verantwoordelijkheid te dragen voor de 
ernst van zijn verlangen. Natuurlijk kan het niet 
anders of dat gaat nog steeds met innerlijke 
tegenstrijdigheden gepaard. En zo is op een dag 
het idee voor de volgende stap ontstaan: het 
verlangen woord voor woord op te stellen.”

Waarom is het zo belangrijk het verlangen op 
te stellen?                                                                             
“Het is van belang dat degene om wie het gaat 
zichzelf niet als object ervaart, als iemand die 
behandeld wordt, zoals dat in het medisch model 
gebeurt. Mensen gaan dan naar een arts en 
zeggen: ‘Hier heb ik pijn en jij bent de expert, jij 
kan mij van mijn klachten afhelpen, jij kan mij 
genezen.’ Dat is een onjuist model. Dat klopt niet 
voor fysieke klachten en al helemaal niet voor 

psychische klachten. We hebben mensen nodig 
die zelf verantwoordelijkheid dragen. Het is 
belangrijk het heft in eigen hand te nemen. 
Natuurlijk moet je wel bereid zijn met je eigen 
trauma aan de slag te gaan, te erkennen dat je 
jezelf kunt helen. De therapeut is slechts de 
begeleider van dat proces, hij is of zij is er ter 
ondersteuning. 
Met de formulering van het verlangen zet de 
cliënt zelf al een kader waarbinnen hij zich kan 
bewegen, hij benoemt het juiste verlangen voor 
dat moment, en als we binnen de grenzen van 
dat verlangen blijven, dan kan de cliënt het pro-
ces op dat moment aan. Juist daarom is het zo 
belangrijk dat de cliënt zelf een eigen verlangen 
formuleert en dat ik als therapeut niet een for-
mulering ga voorstellen of opleggen.”

Voor sommige mensen is het lastig om bij dat 
verlangen te komen, om te weten wat zijn of 
haar verlangen eigenlijk is.  
 “Dat is zo, dat is de eerste opgave waar iemand 
voor staat. Maar juist daarom is het zo belang-
rijk ernaar op zoek te gaan. Waar sta ik, wat wil 
ik, wat is belangrijk voor me? Die uiteenzetting 
op zich heeft al een therapeutische werking. Ik 
heb een cliënt die altijd een boekje bij zich heeft. 
Daar schrijft ze haar verlangen in op en soms 
corrigeert ze het dan weer. Het bewustzijn dat 
aan alles een verlangen ten grondslag ligt, is 
belangrijk.”

 Margriet: Franz, het is dit 
jaar tien jaar geleden dat 
we je voor het eerst uitno-
digden om een seminar in 

Nederland te geven. Laten we eerst even terug 
gaan in de tijd. Waar is je interesse in trauma-
verwerking eigenlijk ontstaan?  
“Aanvankelijk wilde ik helemaal geen therapeut 
worden, ik werkte als arbeids-en organisatiepsy-
choloog aan de hogeschool. Eigenlijk is mijn 
interesse pas gewekt toen ik vanwege persoon-
lijke ervaringen bij een psychotherapeut kwam. 
Ik kwam in contact met familie-opstellingen (een 
therapeutische werkwijze ontwikkeld door Bert 
Hellinger) en ontdekte na verloop van tijd dat 
achter persoonlijke problemen altijd een trauma 
schuilgaat. Trauma uit zich in lichamelijke, emo-
tionele en cognitieve problemen, en in relationele 
problemen. Daar kon je lange tijd maar bar wei-
nig over vinden in de psychologische studieboe-
ken. Nou ja, Freud heeft er wel aandacht voor 
gehad, maar steeds als er ergens een relatie 
werd gelegd tussen symptomen en trauma werd 
dat ook weer verworpen. In de psychologie heeft 
men eerder zijn toevlucht genomen tot het medi-
sche model, waarin begrippen als ‘stoornis’ en 
‘ziekte’ gangbaar zijn. Trauma is lange tijd be-

hoorlijk onderbelicht gebleven en het verband 
tussen symptomen en trauma was een groten-
deels braakliggend terrein. Ik ben me daar toen 
zelf in gaan verdiepen en begon te zien dat veel 
symptomen in wezen het gevolg zijn van trau-
matische ervaringen. Het werd een ware ontdek-
kingsreis.”

Wat zie je als de grootste ontwikkeling binnen 
jouw werk? 
“Dat zijn er twee. De eerste is de ontwikkeling 
van een theorie. Wat veroorzaakt een trauma? 
Wat zijn de meest wezenlijke traumatiseringen? 
Wat betekent trauma nou eigenlijk? Allereerst is 
er wat ik noem het trauma der liefde, vervolgens 
seksueel trauma, trauma door geweld, vroegkin-
derlijk trauma. Een ander begrip dat centraal 
staat in mijn theorie is de dader-slachtofersplit-
sing. In de theorie gaat het om de begrippen, om 
de verklaringen en de causale verbanden.  
Daarnaast is er de ontwikkeling van de methode. 
Daarbij gaat het om de werkwijze, om hoe je 
therapeutisch met trauma kunt werken. Ook de 
methode heeft zich in de afgelopen vijftien jaar 
behoorlijk ontwikkeld. Ik ben begonnen met het 
begeleiden van familie-opstellingen. Daarna 
volgde de zogenaamde ‘beweging van de ziel’. 
Vervolgens begon ik met trauma-opstellingen, 
waaruit het ‘opstellen van het verlangen’ ont-
stond. En momenteel gaat het om de ‘ontmoeting 
met jezelf via de zin van het verlangen’. Dat ik nu 
werk met het woord voor woord opstellen van de 
zin van het verlangen, had ik vijftien jaar geleden 
niet kunnen bedenken.”

Wat zijn kenmerkende elementen in jouw 
theorie? 
“Bij familie-opstellingen draaide het om het 
vinden van je plaats binnen de familie en het 
overzien van de efecten daarvan. Maar toen 
kwam ik erachter dat dat niet de kern is, dat ook 
dat eerder een overlevingsstrategie is, waarin de 
voorstelling wordt aangereikt dat ouders het 
kind liefhebben. Het gaat niet zozeer om je plek 
binnen het gezin, maar vooral om of je ouders 
getraumatiseerd zijn en wat het efect is van die 
traumatisering op jou, hoe jij als kind daardoor 
weer getraumatiseerd bent. Langzamerhand kon 
ik het oude achter mij laten en me openstellen 

‘In de psychotherapie is onderzoek niets anders dan  
vragen stellen en antwoorden verzamelen, dat doe ik ook’

>
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Blank, onbehandeld hout, hoe puur wil je het hebben?  
Deze HOUTEN FIGUREN doen denken aan het Wu Wei,  
het ongekerfde hout uit de Tao van Winnie de Poeh. De geest  
van Wu Wei: stroomt als water, weerspiegelt als een spiegel en  
reageert als een echo. Need we say more? 

Een geoloog van de Universiteit van Utrecht nam ze voor Interakt mee uit Spanje, de 
‘STEEN IN STEEN’- STENEN (de bovenste en de een na onderste op de foto). Stenen in 
leem dat later ook weer is versteend. Hoe symbolisch wil je het hebben als het gaat om 
meergenerationeel trauma? Opvallend: intuïtief worden deze stenen vaak op een plek in 
de opstelling gebruikt waar mensen het trauma van anderen met zich mee dragen.

Individueel werken met 
opstellingen, dat kun je heel 
goed doen met behulp van 
poppetjes, blokken of 
stenen. In de ruimte 
geplaatst weerspiegelen ze 
delen, personen en/of 
eigenschappen.

Essentia
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Breek 
de stilte  

 Ze zit schuin tegenover me en 
hult zich in een wolk van 
zwijgen. Onze ogen ontmoe-
ten elkaar. Zwijgend verkent 

en peilt ze me, zoekt ze toenadering en 
contact. Dan slaat ze, nog steeds zwijgend, 
haar ogen neer. Ik wacht. Na een tijdje zegt 
ze: “Het is niet wat het lijkt. Wat je ziet, mijn 
goed geslaagde uiterlijk, mijn mooie auto 
hier voor de deur, mijn juwelen… het is niet 
wat het lijkt. Het is mijn façade. Van binnen 
ben ik leeg.”
Ze is een van de vele mensen die rondlopen 
met geheimen. Niet geheimen zoals je die in 
ilms ziet, waarbij  intriges en escapades over 
elkaar heen buitelen. Maar persoonlijke gehei-
men over levenservaringen, die met niemand 
worden gedeeld, omdat ze te pijnlijk zijn, of te 
schaamtevol, of omdat er niemand is om ze 
mee te delen. 
 
Littekens 
Het leven met onuitgesproken geheimen is 
een van de kenmerkende ervaringen van 
mensen die ingrijpende gebeurtenissen heb-
ben meegemaakt, die zij niet konden verwer-
ken. Het stereotiepe beeld is dat zij een terug-
getrokken bestaan leven en geen of moeizame 
relaties hebben met anderen. Maar minstens 

Wie zich uitspreekt, kan begrepen worden.  
Wie begrepen wordt, voelt zich ontmoet.  
Wie zich ontmoet voelt, weet zich geliefd.  
Wie zich geliefd weet, kan ontspannen.  
Wie kan ontspannen, kan zijn wezen 
ontvouwen en zijn gaven ontwikkelen en 
schenken aan de wereld.

zo vaak leiden getraumatiseerde mensen een 
ogenschijnlijk geslaagd leven, waarin zij 
oppervlakkig gezien juist goed functioneren, 
terwijl zij achter de façade van hun actieve, 
geslaagde leven een geheim meedragen.

“Kijk”, zegt ze na een tijdje. “Zie je dit litte-
ken? En deze hier? En die hier door mijn 
wenkbrauw?” Ze laat me de zorgvuldig 
onder haar make-up weggewerkte, inmid-
dels voor anderen bijna onzichtbaar gewor-
den littekens in haar gezicht zien en zwijgt. 
Ik vraag: “Hoe zijn ze gekomen?” Een lange 
en oorverdovende stilte volgt. Na een tijdje 
vraag ik: “Wat is er gebeurd waarover je 
nog niet kan spreken?” In de wolk van 
zwijgen die volgt, lijken de onuitgesproken 
antwoorden de kamer binnen te zweven. 
Dan vraag ik haar zacht: “Wie heeft het 
gedaan?” Op die vraag lijkt ze te hebben 
gewacht. Stil legt ze een vinger op het ene 
litteken en fluistert: “Hij.” Haar andere hand 
legt ze op de twee andere litteken en zegt: 
“Zij.”  
In de weken die volgen onthult ze in tekenin-
gen, ontmoetingen en opstellingen geleidelijk 
haar levenservaringen aan mij, maar meer 
nog aan zichzelf. Na een paar weken stuurt ze 
een mail: “Je hebt geen idee hoe goed het me 

‘Na een tijdje vraag ik: “Wat is er gebeurd, 
waarover je niet kan spreken?”’

DOOR MARGRIET WENTINK 

>
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De liefde  
 Van en volgens Wim en Margriet

Laten we bij het begin beginnen. Hoe heb-
ben jullie elkaar ontmoet? 
Wim: “Margriet werkte op een basisschool en ik 
werkte bij een schoolbegeleidingsdienst. Al 
voordat zij daar kwam werken was de school in 
grote problemen geraakt en werd ik ingehuurd 
om die te helpen oplossen.” 
Margriet: “Wim werd gezien als onze redder. Het 
werd een heel intensief begeleidingsproces.” 

Sloeg de vonk meteen over? 
Margriet: “Nee. Dat heeft wel even geduurd.” 
Wim: “Ik vond het heel prettig om met Margriet 
te praten. Ik vond haar verstandig en wijs. De 
gesprekken gingen direct de diepte in en dat 
raakte mij ook persoonlijk.” 
Margriet: “Ik denk dat ik voor mezelf lang heb 
ontkend dat ik meer voor Wim voelde. Ik stond 
gewoon niet open voor dat idee. Hij was in die 
tijd nog gebonden. Wel had ik meteen vanaf het 
begin het zeldzame gevoel: bij hem kan ik hele-
maal mezelf zijn. Toen ik besefte dat ik meer 
voor hem was gaan voelen vond ik dat voorna-
melijk ingewikkeld. Ik ben toen eerst maar eens 
180 kilometer verderop gaan wonen, nogal 
omslachtig.” 
Wim: “Nadat mijn huwelijk in een crisis was 
geraakt, ben ik alleen in een caravan in het bos 
gaan wonen. Dat heeft me tot mezelf gebracht.” 

Wat is de kracht van jullie relatie? 
Margriet: “Een diep gevoel van liefde en verbon-
denheid, hoe afgezaagd dat ook mag klinken. 
We respecteren elkaar, nemen elkaar zoals we 
zijn.” 
Wim: “Voor mij is het belangrijk dat liefde 
stroomt, liefde moet ‘vol’ zijn. Dat is onze liefde.” 
Margriet: “Nog steeds vind ik het elke keer weer 
ijn om bij Wim thuis te komen. Dan kan ik me 
dankbaar voelen: wat is het toch mooi dat wij 
samen zijn. Ik gun Wim de ruimte om te doen 
waar hij blij van wordt, ook letterlijk: onze halve 
huiskamer staat vol met Wims modelspoorbaan. 
Ik word blij van de lichtjes die ik in zijn ogen zie 
als hij daarmee bezig is. Andersom is dat ook zo; 
hij gunt mij wat voor mij belangrijk is.”
 
Jullie geven al jaren samen relatietherapie. 
Hoe open zijn jullie in die sessies over jezelf? 
Wim: “We gebruiken soms voorbeelden, van 
ervaringen met andere stellen, maar ook soms 
van onszelf.” 
Margriet: “Alleen als dat zinvol is. Stellen komen 
hier om zichzelf gespiegeld te krijgen, het gaat 
niet om ons. De oplossingen die Wim en ik voor 
onze problemen gevonden hebben, hoeven niet 
de oplossingen te zijn waar zij wat mee kunnen.” 
Wim: “Wat ik zelf heb ervaren in relaties en 
relatietherapie is voor mij wel een belangrijk 
motief geweest om relatietherapie te gaan ge-
ven. De problemen waar stellen mee komen, 
daar kan ik me in inleven. Maar als het gaat om 
de oplossing ben ik de therapeut die kijkt naar 
het proces van de twee mensen tegenover ons.” 

Margriet Wentink en Wim Wassink, oprichters van 
Interakt, geven niet alleen samen opstellings- 
avonden en weekenden, maar ook relatietherapie. 
Zelf kennen ze elkaar al bijna 25 jaar. Een gesprek 
over de liefde, autonomie en de weg naar binnen.

LINKERPAGINA: Wim en Margriet door de jaren heen. Ze zijn bij veel  
opstelling van elkaar geweest. Margriet: 'We mochten als het ware bij elkaar naar 
binnen kijken. Ik zie dat als een groot geschenk.'
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