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1.3.5 Familieopstelling 

In 2007 deed ik een familieopstelling bij een therapeute, Lydia genaamd, omdat ik het gevoel 

had een last op mijn schouders te hebben die ik niet begreep. Van tevoren belde ze me op met 

de vraag wat mijn problemen waren waaraan ik wilde werken. Al pratend kwam we erachter 

dat er drie dingen waren: 1) Uit mijn vaders familie de verwachting extreem principieel en 

moedig te zijn, waaraan ik niet kon voldoen. 2) Uit mijn moeders familie de verwachting om te 

helpen de apocalyps te voorkomen, waaraan ik ook niet kon voldoen. 3) Het verdriet om mijn 

doodgeboren zusje. Daar was ik zelf niet op gekomen, maar ze wist uit jarenlange ervaring dat 

dit soort familielijden dicht onder de oppervlakte woedt. 

De opstelling vond plaats in een oud kapelletje van een klooster in Egmond aan den Hoef. 

Het gebouw had een heerlijke mystieke sfeer en iedereen kwam al snel in een spirituele 

stemming. Er waren ruim twintig mensen aanwezig om het gebeuren bij te wonen en eventueel 

stand-in te zijn. Samen met Lydia maakte ik een opstelling. Dat wil zeggen: plaatsvervangers 

uitkiezen en die op de juiste plek en de juiste houding ten opzichte van elkaar plaatsen.  

 

Aan vaders kant: vader Harm, grootvader Berend-Hindrik (BEER) de pacifist, grootmoeder 

Harmina, eerdere generaties en het land Duitsland. Aan moeders kant: moeder Claudia, een 

ruggensteun voor haar, grootmoeder Johanna de strenge godsdienstige, grootvader Jurriaan 

(UR) de theosoof, eerdere generaties en ten slotte Nederland als land. Terzijde stond mijn 

overleden zusje, dat nog geen naam had. Mijn broer Frank heb ik niet gezien. Blijkbaar speelt 

hij niet zo’n grote rol in mijn onderbewustzijn. Het duurde een paar minuten voordat iedereen 

op de plek stond en het voor iedereen ‘goed voelde’. 
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Vervolgens kreeg ik de familielast van moeders kant in de vorm van een heel grote vaas met 

bloemen. De vaas werd meteen ondraaglijk zwaar en ik liet hem bijna uit mijn handen vallen. 

Mijn hart begaf het bijna, zo verkrampte het, maar ik kon de vaas ook niet aan mijn moeder 

teruggeven, want: ik ben sterker, ik kan het beter. Uiteindelijk gaf ik hem toch, waarna nog een 

tweede vaas kwam met het restant aan familiekarma uit Nederland. Toen werd het heel licht en 

was ik opgelucht. 

Daarna heb ik ook aan de Duitse familie het familiekarma teruggegeven in de vorm van een 

enorme vaas met bloemen. Die last voelde gelukkig minder zwaar. Wat ik voelde was de last 

van de oorlog, maar dat was niet mijn probleem, maar dat van mijn vader en van zijn familie. 

Dat gevoel heb ik toen mooi aan hen kunnen teruggeven. 

Tot slot knuffelde ik de representant voor mijn jonggestorven zusje. Ze was in 1941 met een 

open rug geboren en heeft nauwelijks geleefd. In de familie werd er ook nooit over gesproken. 

Maar mijn emoties waren heftig! Wat heb ik van liefde gehuild! Toen werd het me echt 

duidelijk dat mijn ware ik achter een masker leefde, de persoonlijkheid, de buitenkant. Een 

masker? Nee, ik leef in een bunker met betonnen muren van een meter dik en stalen luiken die 

hermetisch gesloten zijn. Op de binnenkant van het beton heb ik beeldschermen die 

angstwekkende illusies projecteren en die noem ik ‘de werkelijkheid’. Daarbuiten is echter een 

kolossale wereld van emoties, licht en liefde waar ik nauwelijks contact mee had, hoeveel 

spirituele cursussen en bijeenkomsten ik ook had meegemaakt.  

En daarna was er nog een emotionele knuffel met Gerwie. Zij had nog een gesprek met de 

representant voor Claudia, want die kon zich helemaal in de situatie inleven. Daarbij bleek dat 

ook de representanten een emotioneel avontuur hadden beleefd.  

Pas in 2020 begreep ik dat vernoemen naar voorouders ook betekent het overdragen van 

familiekarma. Natuurlijk koos ik al voor mijn geboorte mijn ouders, hun familiekarma, hun en 

mijn namen en ik koos dus voor die levensles. In mijn voornamen zit de spanning al ingebouwd 

tussen Duitsland en Nederland en tussen godsdienstig en theosofisch-spiritueel. Mijn 

achternaam, Warrink, associeer ik met het Engelse war, oorlog en strijd, en met warrior, 

strijder. Bovendien staat er een dubbele verwijzing in naar drakenjagers. Jan (naar grootmoeder 

Johanna en via haar naar Johannes, de schrijver van de Apocalyps) staat ingeklemd tussen twee 

drakenjagers, Berend (BEER) de pacifistische drakenjager en Jürgen (UR) de spirituele 

drakenjager. Via mijn namen en mijn familiekarma had ik mijn leven dus 

voorgeprogrammeerd!  

Ik ben blij dat wij onze kinderen niet naar hun grootouders vernoemd hebben en zij hun 

kinderen niet naar ons. Zo zijn de ketens van familiekarma verbroken. Volgens onze 
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antroposofische therapeut Romain hebben we niet alleen onszelf en onze kinderen bevrijd, maar 

ook vijftien generaties van mijn voorouders. Wellicht tot aan 1648, toen Duitsland zijn stuk 

Nederland had ingepikt.  

Onze kinderen zijn ook niet meer beladen met de ‘draak van de apocalyps’, het draconische 

verhaal over de grote eindstrijd en de ondergang van de wereld, dat eeuwenlang miljoenen 

mensen gevangenhield in een keurslijf van angst en onderdanigheid. Ze kennen het oude 

verhaal niet eens en ze geloven er niets van als ik hun erover vertel. Ze zijn vrij, bevrijd van 

deze draak. 

Met een paar neven en nichten maakte ik een keer een analyse van alle ‘blaadjes’ aan de 

familieboom van moeders kant, beginnend met de grootouders Jurriaan en Johanna. 17% is nog 

vegetariër, 5% geheelonthouder, 11% pacifist. Er is dus niet zoveel overgebleven van het 

extreme idealisme van de grootouders uit hun tijd van de Rein Leven Beweging rond 1900. De 

godsdienstige verdeling is: neutraal 48%, gereformeerd 3%, Jehova’s getuige 20% en spiritueel 

23%. De neutralen lijken aan de winnende hand en dus is ook dit stuk van het familiekarma 

bezig op te lossen. 

Door mijn familiekarma op te schrijven, kwam ik erachter waarom ik zo nodig op jacht 

moest naar de draak van oorlog en vrede en naar de draak van bangmakende en belemmerende 

godsdienstige overtuigingen. Hun trauma’s en overtuigingen hebben ze aan mij doorgegeven 

en door mijn ‘drakenjacht’ moest ik die verwerken en helen.  

 


