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Te n g e l e i d e

De Transactionele Analyse (TA) is een psychologische theorie, gebaseerd op de uitgangspunten dat mensen meer kunnen dan zij denken, dat ieder mens van waarde is, en dat
datgene wat we vroeger hebben meegemaakt nu nog steeds - hoewel vaak niet bewust
- meespeelt in de omgang met onszelf en anderen, zowel in als buiten werksituaties.Transactioneel analytici zijn in Nederland werkzaam op veel gebieden waarin mensen met
mensen werken zoals psychotherapie, organisatieadvieswerk, opleiding, begeleidingsactiviteiten in onderwijs en gezondheidszorg. Daardoor is een breed publiek in Nederland in
aanraking gekomen met de Transactionele Analyse.
	Er is dientengevolge een toenemende behoefte ontstaan aan een handboek in het
Nederlands dat o.a. de internationale standaard en ontwikkeling van de Transactionele
Analyse bevat. Deze vertaling van het boek TA Today van Stewart en Joines voorziet in
deze behoefte. Dit boek wordt aanbevolen door de International Transactional Analysis
Association als basistekst voor professionals en andere geïnteresseerden als kennismaking
met de theorie en praktijk van de Transactionele Analyse.
De Nederlandse vertaling bevat tevens actuele informatie over Nederlandstalige TA
literatuur, evenals over de Nederlandse, Europese en Internationale beroepsverenigingen
op het gebied van Transactionele Analyse, die transactioneel analytici en hun opleiders
officieel erkennen.
	In de eerste plaats is het echter van belang dat het uitstekende boek TA Today leesbaar
en toegankelijk is vertaald, waarbij de boeiende complexiteit van de menselijke ervaring
en de manier waarop de Transactionele Analyse deze benoemt, adequaat wordt overgebracht.
Deze vertaling is voortgekomen uit een hechte samenwerking in het vertaalteam,
waaraan ik als adviseur een bijdrage mocht leveren. Een voorbeeld van hun creatieve zorgvuldigheid is de discussie‑die‑het‑team‑aanging‑over‑het‑begrip‑‘ego-state’, gebruikt
door Berne (de grondlegger van de TA) en een aantal psychoanalytici voor hem. In
Nederland werd dit jarenlang vertaald met ‘ego-positie’ en deze term raakte ingeburgerd.
Het concept omschrijft echter geen positie van het ego, maar een ‘staat’, een ‘toestand’,
en dat is ook voor het begrijpen van het concept van belang. De vertalers hebben in dit
boek dan ook bewust gekozen voor de term ‘ego-toestand’. Deze zorgvuldigheid en het
bewustzijn van het belang van het oorspronkelijke boek hebben voortdurend centraal
gestaan tijdens de totstandkoming van deze vertaling. De waarde die de vertalers hechten
aan het voor de lezer toegankelijk en beg rijpelijk maken van het transactioneel analytisch
denkgoed, en de waarde die zij hechten aan het aanbrengen van de nodige nuancering
en het weergeven van de complexiteit, sluiten goed aan bij de intenties van de auteurs. Ik
hoop dat u veel leesplezier aan dit boek zult beleven!
Erika Stern,
Centrum voor Counselling Studies, CBM, Universiteit Utrecht
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