
ENNEAGRAM 

 

Of je er in gelooft, doet niet ter zake. Het enneagram is een van de 
beste methoden om een scala aan gevarieerde personages op het 
toneel te zetten, en de valkuil van al die op jezelf lijkende types te 
vermijden. Er zijn legio duidelijke boeken over het onderwerp 
geschreven, en ook op het web is informatie te vinden, zie 
bijvoorbeeld http://www.eclecticenergies.com of  

http://home.wanadoo.nl/a.heer/ 
  
Zoals bij alle typologieën wordt de mensheid ingedeeld in een 
overzichtelijk aantal types met bepaalde karaktereigenschappen. Bij 
het enneagram zijn dat er negen.  
 

De leukste uitleg hiervan vond ik op een site die de figuren uit de 
Winnie de Poeh-boeken als uitgangspunt neemt.  
 
Lees Winnie-de-Poeh, het liefst in het Engels, of anders in de oude 
vertaling van Nienke van Hichtum, zodat je weet over wie ik het heb. 

(Nee, de Teigetje-film is géén alternatief.) De negen  
                personages die in het Honderd-Bunders-Bos wonen, stemmen  

                overeen met de negen persoonlijkheidstypen van het enneagram  
                en hun levensmotto. 
 
Type één: De Perfectionist (ik heb gelijk)  Konijn. Hij is degene die alles wat er moet gebeuren, Organiseert. Met 

pen en papier, en met oog voor details. En met het besef dat hij de enige is. Want de anderen, hoewel lief, hebben geen 
Verstand. "Poeh," zei Konijn vriendelijk, "je hebt geen sikkepitje verstand." 

 
Type twee: De Helper (ik help)  Kanga. Moeder van Roe, en moederlijk jegens iedereen. Zij is de verzorgster en de 

opvoedster. Zelfs tegen Uil durft zij te zeggen dat zijn huis een Schandaal is, helemaal Vies en Vochtig en dat het tijd 
was, dat het eens omviel. 
 
Type drie: De Presteerder (ik heb succes)  Roe. Hij wil altijd laten zien dat hij de beste is, vooral in competitie met 

Teigetje. "Ik ben dòl op springen," zei Roe. "Laten we eens zien, wie van ons het verste kan springen, jij of ik." 
 
Type vier: De Romanticus (ik ben anders)  Iejoor. Droevige, gevoelige Iejoor. Hij verkeert in een heel Treurige 

Toestand – ze vergeten zijn verjaardag, breken per ongeluk zijn huisje af, gebruiken zijn staart als schellekoord. Tegelijk 
is hij diepzinnig, en wordt uiteindelijk beste maatjes met Teigetje, zijn uiterste tegenhanger aan het enneagram-
firmament. 

 
Type vijf: De Waarnemer (ik heb het door)  Uil. Wijze Uil, die kan schrijven, en veel moeilijke woorden weet. De 

andere bosbewoners gaan vaak naar hem toe voor goede raad. "Wel," zei Uil, "de geijkte procedure in zulke zaken is de 
volgende." "Wat wil dat zeggen: 'gekke proosduur'?" vroeg Poeh. 
 
Type zes: De Loyalist (ik doe mijn plicht)  Knorretje, hèt prototype van de trouwe vriend. "Ik wou dat Poeh maar bij 

me was! 't Is veel gezelliger met z'n beien!" Hij is ook wat zorgelijk en piekerig. " 't Geeft je wel een wat angstig gevoel," 
zei hij bij zichzelf, "een Klein Beestje te zijn, Geheel Omringd door Water." 
 
Type zeven: De Optimist (ik ben gelukkig)  Teigetje, de vrolijke, zorgeloze springer. Teigetjes houden overal van, en 

Teigetjes kunnen alles. "Hij is een beetje te veel van alles," zei Konijn, "dat is het hem." 
 
Type acht: De Baas (ik ben sterk)  Janneman Robinson. Hij is de beschermer en leider van de dieren, hij neemt ze 

mee op Expotitie, organiseert een spelletje Poeh-takjes, en slaat Poeh tot ridder. "Sta op, Heer Poeh de Beer, trouwste 
onder al mijn Ridders." 

 
Type negen: De Bemiddelaar (ik ben tevreden)  Poeh de Beer. Hele tao-boeken zijn over hem volgeschreven, de 

Beer met een Klein Beetje Verstand, die door zijn liefde voor de medemens en zijn argeloosheid altijd het goede weet te 

doen. Hij is optimistisch en vol vertrouwen. 

 

De lijnen geven de relaties tussen de typen aan 

 

http://www.eclecticenergies.com/
http://home.wanadoo.nl/a.heer/

