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Ten geleide:  

Een extra dik nummer voor de lange winteravonden,omstreeks 
de jaarwisseling.Om te beginnen een kritisch artikel van 
P.J,van Strien,hoogleraar arbeidsPsychologie te Groningen 
over Maslows halve humanisme (met dank overgenomen uit 
'Wending',mei 19757,Iedere kritische bijdrage is waardevol 
vandaar dat we deze dan ook plaatsen,Maatschappij-kritische 
en levensbeschouwelijke kritiek op de humanistische psy-.  
chologie is echter al vaker, cok in ons blad gegeven.We 
zijn ze lanffzamenhand wei eens toe aan verwerking ervan. 
Gelukkig is raat een poging toe van Europese zijde zie 
de boekbespreking va:; het boek van de Deense humanistische 
psycholoog J4fea Pauli Jensen:'MenspsvcholoEieën'. 
Coen Scholten,humanietisch studentenraadsilan en bega?; 'eidar 
van ontmoetingegroeren 	E*ndieover,doet vervolgens even-
eens een poging humani -T,Ime,roenswerk.maatschappij (en 
Humanistisch Verhond)eren elkaar af te zetten. 
Verder interviewt Jon Hein Moeren de humanistisch raads-
man in het Huis van J-5 ,7waring7e Amsterdam,Henk van Dam 
over de daar mogelijke -Fonmen van humanistisch groepswerk. 
Tot slot wenst de nedaetie u een heel ont-moetingsvol en 
groeizaam nieuwjaar toe! 

Admomededeling. 
We laten voortaan de jaargang van Getober tot October'. 
lopèn om de administratieve rompslomp te verkleinen. 
Abonnementen halverwege de jaargang beginnen dus altijd 
met het Octobernummer,Mochten de oude nummers echter uit-
verkocht zijn,dan wordt een lagere abonnementsprijs 
berekend,nl.f2,50 per gemist nummer minder.Alle lopende 
abonnementen worden OD dit systeem overgeschakeld. 
Willen de mensen en zeker die,die hierbij een tweede-en 
laatste-aanmaning ontvangen zo  spoedig Yriogelijk hun 
abonnementsgeld overmaken?Andels gaat de ontmoeting 
verder de mist in!!! 

Redactie. 
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MASLOWS HALVE HUMANIShE 
P.J.van STRIEN. 

P.J.van Strien, geb.1928, Hoogleraar in 
de arbeidspsychologie aan de Rijksuniver-
siteit van Groningen. 

Wie zich wil oriënteren over de 'humanistische psychologie' 
kan nog steeds het best beginnen bij Abraham Maslow, de vijf 
jaar geleden overleden grondlegger en inspirator van deze 
'derde weg' in de psychologie. Sinds 1970, het jaar waarin 
de Association of Humanistic Psychology een internationaal 
congres organiseerde te Amsterdam en waarin idaslows "Psycho-
logie van het menselijk zijn" bij Lemniscaat verscheen, trekt 
deze nieuwe stroming ook in Nederland in ruime kring de aan-
dacht. Na de artikelen hierover in de eerste nummers van de 
vorige jaargang is een nadere inleiding voor de lezers van 
dit blad niet meer nodig. áa de veelal enthousiast gestemde 
introducerende geschriften is er thans vooral behoefte aan 
een kritische beschouwing van de denkbeelden van i.aslow en 
zijn volgelingen. Dit artikel beoogt hiertoe een aanzet te 
geven. 

Verbreding van object en methode. 
De betekenis van de humanistische psychologie ligt voor, . 
mijn besef vooral in de verbreding van het terrein en de 
werkwijze van de psychologie. Werd het "object" van studie 
tot nu toe nog teveel bepaald door de beschikbaarheid van 
goede methoden van onderzoek, ,I.aslow schrikt er niet voor 
terug de meest complexe en ongrijpbare verschijnselen tot 
voorwerp van aandacht te maken, vooral sinds zijn doorbraak 
naar de 'vierde weg' van de transpersoonlijke psychologie: 
piek-ervaringen, mystieke beleving, geltk, kosmisch besef, 
bewustzijnsverruiming enzovoort. En wat de 3methode" betreft 
vrwgt hij aandacht voor niet-analytische, directe vormen 
van kennen in een persoonlijke relatie. Maslows populariteit 
bij psychologiestudenten is stellig, voor een belangrijk deel 
hieraan te danken. Daar waar de opzet van de studie als 
strikt empirische wetenschap van het gedrag de aankomende 
student dreigt te vervreemden van zijn oorspronkelijke aan-
drift tot zelfkennis en het helpen van de medemens, moedigt 
Maslow juist aan tot een intensiever exploratie van het ei-
gen zijn en de relatie met de anderen en dat volgens een me-
thode vrij van experimentele reductie van variabelen en sta-
tistische struikelblokken. 

Toch ligt hier reeds meteen een zwak punt. Hetgeen Laslow 
schrijft over methodiek kenmerkt zich door een voortdurende 
ambiguiteit. Enerzijds eist hij geheel eigen kenwijzen op voor 
zijn onderwerp van studie. Rhapsodische  communicatie, Taoïstisch, 
schouwend kennen-, B-cognition, dat wil zegen het doordringen 
tot het wezwn (the being) van de ander en dergelijke. Maar ander- 
zijds worden vrijwel al zijn beschouwingen ingeleid met verontschul- 
digingen over het nog onvoldoende empirisch gefundeerde van 
zijn uitspraken, het verkennend karakter van zijn onderzoek, de 
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noodzaak en de mogelijkheid deze door meer gecontroleerd onder-
zoek hard te maken. Maslow schrijft in de inleiding van zijn 
"The psychology of science" dat hij steeds een doortimmerd 
systematisch boek over methodologie had willen schrijven maar 
hiertoe geen kans heeft gezien. Door zijn enthousiasme en de 
verfrissende manier waarop hij allerlei verschijnselen uit het 
menselijk leven tot vootwerp van studie heeft gemaakt heeft 
Maslow in de Verenigde Staten stellig bevrijdend gewerkt in 
een door reductionistisch behaviorisme en een dogmatische 
psychoanalyse beheerst klimaat. Maar kentheoretisch doen zijn 
beschouwingen naief aan. Afgezien van geisoleerde verwijzingen 
naar Buber's Ich-Du, ziet hij geen kans contact te leggen met 
de wijsgerig-psychologische traditie die zich voor hem reeds 
diepgaand met dezelfde problmen had beziggehouden, met name 
de fenomenologisch-existentiele beschouwingen over het zelf 
en de ander, de mens in zijn relaties en over de kehnis van 
mensen tegenover het kennen van levenloze objecten. 

"Het biolègisch ontplooiingsmodel" 
Toch heeft Maslow wel degelijk een mensbeeld, maar dit sluit 
aan op een geheel andere tradities het op de Gestaltpsycholo-
gen en op vitalistische stromingen in de biologie geinspireer-
de organismisch "holisme' uit de jaren rondom de tweede we-
reldoorlog. Josso's artikel (in Wending 1974) geeft een goed 
inzicht in Máslows bekering tot deze richting, die in het 
New Yorkse intelectuele immigrantenklimaat van die dagen op-
geld doet. Goldstein stelt hem in sta,t het streven tot 
zelfverwerkelijking in zijn beschouwingen te betrekken maar te-
gelijk over de mens als organisme te blijven spreken en aldus 
de band te bewaren met zijn behavioristische laboratorium-
verledèn (zijn experimenten met aapjes, samen met de bekende 
Harlow). Het is deze biologisch-organismische inspiratie die 
ten grondslag ligt aan Naslows bekende, uit 1943 daterende, 
hiërarchie van menselijke behoeftené eerst de psychologische 
basisbehoeften, dan veiligheid, vervolgens sociale geborgen-
heid en gemeenschap, dan erkenning en zelfrespect en tenslot-
te, wanneer al deze behoeften in voldoende mate zijn bevredigd, 
de persoonlijke groei en zelfontplooiing. Maslow laat er geen 
misverttand over bestaan dat hij al die behoeften opvat als 
'instinctode' potenties binnen het organisme. Dit geldt zo-
wel voor de lagere 'deficiency' behoeften (vergelijkbaar met 
de voedingsstoffen die een organisme nodig heeft om te groei-
en) als voor de hogere ontplooiingsmogelijkheden (vergelijkbaar 
met de vormen en kleurenpracht van bloem en vrucht van het 
biologisch optimaal ontwikkelde exemplaar). Ook de hogere 
B-motieven en -waarden zijn biologisch verankerd. Maslow ver-
werpt dualistische beschouwingen, volgens welke hogere stre-
vingen in de mens boven of tegenover de lagere staan. Er is 
slechts sprake van groei en continuiteit, waarin na de bevre-
diging van het lagere het hogere vanzelf tot ontplooiing komt. 
"De behoefte aan kennis, begrip, een levensbeschouwing, een 
theoretisch kader, een waardensysteem, ze hebben allen het 
karakter van drijfveren en maken deel uit van onze primitieve 
dierlijke natuur. (WA zijn heal speciale dieren)".(1) 



Maslow is dan ook van mening dat de ethiek biologisch gefun-
deerd kan. worden: men hoeft slechts te letten op het gedrag 
van gezonde, zich volledig ontplooiende mensen. In het 
'goede leven van de gezonde persoon' lossen de problemen van 
filosofie en theologie zich vanzelf op in een 'moeiteloze, 
gelukkige uitdrukking van de natuur en ,het bestaan van hot 
organisme, een laten gebeuren van de dingen in plaats van een 
doen gebeuren, evenzeer een toonbeeld van bestaan als de geur 
van een bloem of de appel aan een boom'.(2) 

Heel duidelijk komt iiaslows biologische denkwijze tot uitdruk-
king in zijn opstel over een humanistisChe biologie. Met de 
middelmaat is de maatstaf voor het menselijk mogelijke maar het 
'goede exemplaarkl.. ilaar het voorbeeld van de „roeitop van de 
plant, waarin de grootste genetische actie plaatsvindt, pleit 
1\1Iaslow voor een groeitop-statistiek: kies met zorg die mensen 
in wie het menszijn tot zijn volste ontplooiing is gekomen en 
ga na wat hun waarden zijn. Elders verwijst Aaslow naar euia ex-
periment met kippen waaruit blek dat er superieure kippen 
zijn, 'good choosers 1 , die bij een keuze uit allerlei voedsel 
in een cafetaria-situatie instinctief het gezondste dieet 
samenstellen. 
'orden de overige -l inferieure 'kippen niet dit dieet gevoed, 

dan-worden ze ook gezonder en sterker maar nooit zo sterk • 
als de genetisch superieure lood choosers 	Huizinga citeert 
het grapje dat de 'missing link', de antropologisch onvind-
bare schakel tussen aap en mens, eindelijk gevonden is: vie 
zijn het zelf ! (3) Het eigenlijke menszijn wordt voorgeleefd 
door enkele hoogontplooiden, momenteel minder dan 1% van 
de bevolking maar ze wijzen de weg voor de doorgroei van de 
anderen. 	zin hier niet ver van iIietzsche 's Uebermansch 
en al doordenkend komt idaslow inderdaad tot de conclusie 
dat Nietzsche 's opmerkingen over de slavenmoraal tegenover 
de moraal van de sterken opnieuw doordacht moeten warden, (4) 
Zelf maakt hij hiermee e n begin door in zijn ".L1;upsychian 
Management" het beeld van do superieure leidersfiguur nader 
uit te werken. 

Het is nu tegen  dit vitalistisch-biologj_sche denken dat ik 
kernbeiw-a:ar wil, richten. ldaslow preten-deertmeen mens- 

psychólof,ie 	Pr-even, 	blitift -steken—in C'e-nbidrokisch. 
Model. aelsprekend 	zich—artegen c.. n psychologie 
gebaseerd op het gedrag van ? desperate rats'i maar zelf komt 
hij in feite niet verder dan een beeld van de mens als 
hooggecultiveerde sierplant of diersoort. Althans voor zover 
zijn theorie betreft; voortdurend zegt iiaslow boeiende en 
veelal rake dingen over mensen maar zodra hij gaat theoreti-
seren vervalt hij in e ,n vegetatie-taal van zijn biologisme. 
Vandaar dat ik dit artikel de titel g inaslows hnlv.,  humanisme , 	 __, 
meegaf . 



Relatiepsychologie tegenover bio-psychologie 

Van een complete mens-psychologie, een cosequent humanisme 
zo men wil-maar ook aan dit -isme heb ik weinig behoefte-
is pas sprake wanneer de mons geplaatst wordt in het kader van 
zijn relaties met zijn medemensen en zijn verdere omgeving, Het 
is de open, zich ontwikkelende relatie met de anderen die de 
mens zijn typisch menszijn verleent. Wanneer Maslow,. Rogers en 
andere humanistische psychologen concrete beschrijvingen geven 
van menselijke problemen en verhoudingen spreken ze zelf ook 
voortdurend in termen van relaties. Zeer duidelijk komt dit 
bijv. tot uitdrukking in Maslows beschouwingen over religie en 
andere 'transpersoonlijke‘ ervaringen. Zelf-ovorgave'in mystiek 
en andere piek-ervaringen, de liefdesrelatie en het wederzijds 
scheppen van ruimte daarin (oen voorbeeld van'synergie' -
creatief samenspel), de therapeytische relatie als prototype 
van de goede intermenselijke relatie en dergelijke. Het komt 
ook tot uitdrukking in do praktijk van do encountergroep 
(Rogers) en de relatietraining die zich juist onder de vleu-

gels van de humanistische psychologie sterk heeft kunnen ont-
wikkelen en een deel van zijn theoretische fundering hieraan 
ontleent. De relatie wordt hierbij gezien als do vrucht van 
'persoonlijke groei'. Persoonlijk zou ik het echter liever wil-
len omkeren en de persoonlijke groei willen zien als de vrucht 
van verrijkende relaties. De mens wordt pas mens in het contact 
met de medemens. Cultuur is geen vricht van biologische aan-
legsfactoren maar een gegeven op zichzelf. Dit betekent niet 
een behaulouristisch voort-bellen van de omgeving maar een 
existentiele voorrang van hot humane boven het natuurlijke. 

Maslows hiërarchische behoeftentheorie hooft in het kader van 
een dergelijke relatie-psychologie slechts een beperkte geldig-
heid. Maslows observatie dat hot gehele menselijke bestaan in 
geval van ernstige honger, dorst of slaap wordt gereduceerd 
tot het zoeken nar eten, drinken, een bed om In te slapen, 
is juist. '.1a.ar dit bewijst niets meer dan dat de mens een li-
chaam heeft, dat zich wanneer de stabiliserende regelmechanis-
men die het in stand houden worden verstoord, tussen hem en 
zijn omgeving plaatst. Ook het zoeken van veiligheid ligt nog 
voor een groot deel in het vlak van hot liehameIijk overleven. 
Maar hoe de prioriteiten in het vlak van de gezelligheid, 
zorg, erkenning en prestige in het contact met onze medemen-
senworden gelegd, is reeds voor een groot deel,ean zaak van 
biografisch, historisch en cultureel bepaalde accenten. tin 
zelfontplooiing is - iiaslows beroep op Nietzsche's ''eerde was 
Du bist' ten spijt - op zichzelf een geLLeel,locg begrip. Wat 
wordt ontplooid is steeds een deels op de °lagere' niveaus 
reeds voorkomende relatie, Het van huis uit biologische eet-
gebeuren kan in de kookillnst middel worden tot zelfontplooiing; 
het zich nestelen in een veilige woning kan de vorm krijgen van 
creatief hobbyisme, sociale relaties worden verwerkt en door-
dacht in literaire creaties onzoVJort. Voorzover Maslows 
hierarchie-godachto bij empirisch onderzoek wordt bevestigd, 



is dat omdat bepaalde relaties andere veronderstellen. In 
een beschouwing over prestatiemotivatie waarin ik deze re-
latie-theorie nader heb uitgewerkt voor de motivatie (5), 
heb ik twee voorbeelden gegeven van een dergelijk elkaar 
veronderstellen: met oen moeder die je geen relatie van 
veiligheid weet te bieden kun je ook moeilijk een warm so-
ciaal contact opbouwen; bij een werkgever die je elk ogen-
blik op straat dreigt te zullen zetten kun je moeilijk een 
groot stuk van je persoon in je werk leggen. Huizinga, die 
in zijn bijdrage in dezelfde bundel ingaat op mijn kritiek op 
Maslow, meent dat er slechts sprake is van verschillende 
paradigma's (denkmodellen) die elkaar niet voor de voeten 
lopen. Zelf acht ik het verschil minder vrijblijvend, met 
name met betrekking tot de consequenties voor de praktijk: 
vanuit het groeimodel betekent therapeutische hulp het 
toedienen van 'voedingsstoffen', do verdere uitwerking van 
mijn relatiegedachte leidt daarentegen tot een 'omancipa-
tiemodel', waarbij do vervreemding die ontstaat doordat de 
relatie van velen tot hun werk, hun woonomgeving enzovoort, 
wordt bepaald door do doeleinden van weinigen, wordt opge-
heven,(6) 

In dat kader krijgen waarden de functie van datgene wat de re-
laties met personen en objecten in de omgeving zin verleent 
en wordt ethiek vormgeving van relaties op het persoonlijk-
en maatschappelijk-politieke vlak, hetgeen niet per defini-
tie samenvalt met de wijze waarop de hoogst ontplooiden hun 
relaties gestalte geven. Op zichzelf is er ge,n bezwaar te-
gen het zich laten inspireren door uitzonderlijke mensen. 
Door wie anders? kan reien zelfs zeggen. De religie is er een 
doorlopend voorbeeld van. haar juist hier wordt ook duide-
lijk dat transcendentie en biologie van e-n verschillende 
orde zijn. Maslow heeft bij de keuze van zijn hoogontplooiden 
en hun B-waarden het ethische ongemerkt binnen de biologie 
getrokken. Puur biologisch had hij evengoed de Tarzan, de 
he-man, Big Brother of Frazior, Skinners superieure gedrags-
psycholoog die in zijn utopische kolonie 'Walden Two' mensen 
gelukkig-manipuleert, als model kunnen kiezen. De humanist 
in LIaslow bewaart hem hiervoor. Het leven is gelukkig ster-
ker dan de leer die inderdaad niet meer dan oJn half huma-
nisme mag heten. 

NATUUR. EN CULTUUR. 
De verheerlijking van het 'Zelf' als bron van ontplooiing en 
creativiteit heeft nog een andere kant. Het zelf is de bron 
van het leven, het echte, de spontaniteit tegenover het ui-
terlijke, kunstmatige, de rol, het keurslijf dat onze inge-
wikkelde civilisatie aan ons oplegt. De zelfontplooiers van 
Maslow zijn 'tegelijk de mensen die de sociale conventies door-
breken, 'vrij ' zijn in de omgang, zich niet storen aan de 
verwachtingen van hun omgeving. Wat dit betreft ligt de fei-
telijke polarisatie niet tussen drijfveer en relatie maar tus-
sen persoonlijke relaties en de vormelijke,ons door het socia-
le rollenspel opgelegde, relaties. Laslow verwerpt, zoals we 
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zagen, elke tegenstelli.g tussen twee krachten in de mens, het 
hogere tegenover het lagere, het apollinische tegenover het 
dionysische. De gezonde mens is (Sen hij onderdrukt zijn 'dier-
lijke behoeften' niet maar accepteert ze als bestanddeel van 
zijn biologische natuur. Het natuurlijke is het goede. Het kwaad 
moet primair worden toegeschreven 'aan ziekte van het lichaam 
en van de persoonlijkheid, aan onwetendheid en domheid, aan on-
rijpheid en aan slechte sociale en institutionele omstandighe-
den'(7). En zo komen we thslow tenslotte tegen als een nieuwe, 
wetenschap ,eiijk wat meer aangeklede,Rousseau. 
Het enorme succes van 'Llaslow en de hele humanistische beweging 
om hem heen is mijns inziens vooral aan dit moment van 'terug 
naar de natuur' te danken. Maslew zelf is wel zodanig cultuur-
mens dat hij de ideale natuur ziet als een stilerende verrijk-
king van het natuurlijk gegevene. De 'apollinische controle' 
wordt geaccepteerd als weg tot een verfijnder bevrediging van 
de natuurlijke behoeften, hetgeen soms ook zelfbedwang mee kan 
brengen, uitstel van genot, beleefdheid, niet willen kwetsen 
en dergelijke. Vervulling van de innerlijke natuur vereist soms 
'tucht, ontberi4g, frustratie, lijden en tragiek.'(8) 
Maor velen van Laslows volgelingen hebben hem op dit punt 
slecht gelezen en verwachten dat du creativiteit en de piek-
ervaringen moeiteloos komen bovenborrelen uit het innerlijk 
wanneer men het knellende juk van onze prestatiemaatschappij 
eenmaal heeft afgeworpen, een opvatting waartegen kaslow in 
zijn latere geschriften herhaaldelijk protesteert. 
Door de (eenzijdig verstane) nadruk op het natuurlijke werd de 
humanistische psychologie in de jaren zestig tot de ideologie 
van de!tegencultuur' (Roszak,9). De hippiebeweging en Kenis-
tons 'Alienated Youth'(10) vonden er hun intellectuele recht-
vaardiging in. Do 'derde weg' die Iiaslow gewezen had, werd 
gelijkgesteld met het 'derde levensbesef' (conciousness III) 
van Charles Reich, do profeet van een nieuwe lente na de win-
terkilte van de door-georganiseerde maatschappij, een Greening 
of America (11) in,eleid door een nieuwe generatie die per-
soonlke ontplooiing belangrijker vindt dan maatschappelijke 
carriere, solidariteit stelt boven concurrentie, ervaring bo-
ven kennis; waar Maslow nog wijst op zweet en inspanning bij 
het komen tot creatieve prestaties en het bereiken van piek-
ervaringen greep men hier naar drugs en andere psychQaplische 
middelen als 'doors of perception' (liuxley). 
In Nederland wilde de ironie van het lot dat, nog voordat 
'do serieuze Maslow' goed aan de ontwikelde leek was voorge-
steld (12), de humanistische psychologie in een artikel in 
Intermediair door de drug-kenner Cohen met nogal wat fanfare 
als radicaal alternatief voor de (dode) conventionele psycho-
logie en als weg tot een nieuw 'verticaal denken' en open 
menszijn werd aangeprezen (13). Ook de enorme vlucht van 
nieuwe leefvormen, van encountergroepen en andere pogingen tot 
directer natuurlijke relaties en hun artistieke uitingen ligt 
in dat vlak: Pooples Park, ioodstock, hot tijdperk van Aquarius 

9 Hair, Piccadilly Circus, de Damslapers, de hoogtijdagen van 
het Vondelpark. 



Op zichzelf heeft deze terugkeer naar hot natuurlijke, de di-
rect-menselijke spontaniteit in vele opzichten bevrijdend ge-
werkt. Generaties lang word do ontplooiing van govoelsrelaties-
tederheid etaenzeer als agressie- verstikt door de rigide rol-
verwachting van sociaal conformisme en kleinburgerlijk sycces-
streven. De vervanging van het geperste confectiepak door de 
T-shirt en de spijkerbroek, de nonchalante haardracht en de 
lossere omgangsvormen hebben velen geholpen nieuwe kanten 
aan zichzelf (=nieuwe relaties) te ontdekken. Maar deze 
beweging had ook het geforceerde van con anti-cultuut in-
plaats van een nieuwe cultuur en groeide te weinig uit tot 
een echt alternatief dat meer was dan een doorgangsfase voor 
adolescenten. 
Ook hier ligt h4 probleem in een half-blijvend humanisme, een 
onvruchtbare tegenstelling jTussen het 'zelf', hot 'natuurlijke', 
het 'spontana', 'van binnen-komende' en maatschappij en cultuur 
als uitwendig. Het zijn slechts verstarde maatschappOlijke nor- 
men en tot schablone geworden rol-relaties die verstikkend 
werken. Op ziczelf zijn cultuur, vormgeving en intellect ech.7. 
ter niet minder uitingen van echt menszijn dan vrije expressie 
en emotie. Het zijn evenzeer aspecten van tot volle ontplooiing 
gekomen menselijke relaties. Hot halve humanisme in de "leer" 
van Maslow en andere kernfiguren leende zich maar al te gemak- 
kelijk voor een half humanisme in het leven" van vele volgelingen, 

MAATSCHAPPIJ-URYIEUGU2SYCIIIA OF kixjW ItIJK D.L.d VRIJHEID? 
Maslow noemt zijn ideale maatschappij 'oupsychia' wat zoiets 

als 'welzielenland' betekent. L,aslow denkt hierbij niet in do 
eerste instantie aan een wereldomvattende nieuwe humane sa-
menleving maar aan een kolonie met een beperkt aantal (ge-
zonde) zielen. Daarnast heeft hij ook geschreven over 'Eupsy-
chian Management' een bedrijfsvoeing waarin do menselijke ont-
plooiing, onder leiding ven hoog ontplooiden, zoveel mogelijk 
wordt gediend, maar ook rekening wordt gehouden met hot be-
hoeften patroon van psychisch minder ver doorgegroeid° deel-
nemers (Maslow vindt McGrew)rs op menage Ment-cursussen momen-
teel alom verkondigde theorie Y op dit punt to ongenuanceerd,14). 
Maslow komt overigens niet tot duidelijk uitgewerkte ideeen over 
hoe de Eupsychische maatschappij en het Eupsychische bedrijf er 
organisatárisch uit moeten zien. In een verhandeling over 
normatieve sociale psychologie (15) noemt hij negenentwintig 
vraagpunten - waarmee rekening zal moeten worden gehouden in 
een Eupsychische kolonie en in "Eupsychian Management" noemt 
hij 36 veronderstellingen waarvan men in oen iiupsychisch bedrijf 
zou moeten uitgaan (16). Verder geeft hij een aantal observaties 
over Eupsychische thernpiegroepeh met als centraal kenmerk 
wederzijdse openheid en acceptatie (17). Maar het ligt ook niet 
in de lijn van het humanistisch-psychologisch denken om blauw-
drukken te verzinnen. Sociale verandering is alleen mogelijk 
in de vorm van een 'slow revolution'(18). De Eupsychische 
samenleving zal haar eigen vorm moeten vinden onder de handen 
van een groep hoog-ontplooiden. Wel is het duidelijk dat 
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13upsychia aristocratisch - eigenlijk zou men moeten zoggen 
eupsychocratisch - wordt geleid. Op dezelfde wijze als de kip-
pen van zojuist wel varen bij het voorbeeld van de 'good 
choosers' kan ook do minder begaafde of minder hoog-ontplooi-
de mens zich het best laten leiden door zijn meerdere in bio-
humaan opzicht. In zijn ,upsychian management spreekt Maslow 
van de 'biologisch superieure en dominante persoon' en van 

'de zeer sterke leider' maar met de nadrukkelijke aantekening 
dat hij dan niet denkt aan de beruchte autoritaire leider maar 
eerder aan 'B-autoriteit', een leiderschap dat niet uit is op 
macht en uitsluitend berust op rrkonning van natuurlijke supe-
rioriteit (19). 
Maslow realiseert zich dat kleine oupsychische kernen nog geen 
nieuwe maatschappij opleveren. De ideale oplossing zou volgens 
hem bestaan in pEychotherapie voor iedereen maar dit is niet 
haalbaar. Wel speelt hij met de gedachte van een soort getrap-
te therapie waarbij hij - gesteund door zijn waarneming dat leken 
door een warm en belangstellend contact (ongeweten) zaak 
reeds belangrijke therapeutische diensten bewijzen - de zwak-
sten door gezonde leken wil laten helpen, om dozen op hun 
beurt de steun te geven van progossionele psychotherapouten(20. 
Ook hier weer een biologisch-hierarchisch model. 

Do humanistische beweging staat in zijn visie op maatschappij-
vernieuwing lijnrecht tegenover het marxisme. Persoonlijk werd 
ik me deze tegenstelling hut eerst bewust tijdens do 'Aktio 
Demokratiseringl binnen de subfaculteit Psychologie te Gro-
ningen tijdens het 'revolutiejaar' 1968/1969. Terwijl in de 
allereerste pamfletten en muurkranten ontplooiingsidealen en 
structurele hervorming van du maatschappij nos door elkaar 
heen liepen, ontstonden er weldra twee stromingen binnen hot 
vernieuwingsdenken die ik in de beschrijving van hot Groninger 
experiment (21) respectievelijk de zelfontplooiers en de maat-
schappijhervormers heb genoemd. Voor do eersten was studievrij-
heid het belangrijkste doel, voor de tweeden structurele ver-
nieuwkig van de universiteit als aanzet tot radicale verande-
ring van de maatschappij als geheel. Door hun strakkere disci-
pline kregen de tweeden bestuurlijk de overhand maar kwantita-
tief overheerste het ontplooiingsmotief en in de praktijk van 
de studio tijdens hot eerste experimentele jaar had dit ook de 
meeste aanhangers. Hut verband tussen het ontplooiingsmotief 
en de humanistische psychologie oord me echter pas goed dui-
delijk tijdens een symposium 'Oppositie in de psychologie', 
georganiseerd door Nijmeegse studenten in november 1970, waar-
in Ton Rogtien was gevraagd de,inzet van de psychologie bij 
sociale acties te belichten en do roods genoemde Cohen om de 
humanistiséhe psychologie bij het publiek in to leiden. Lijn 
eigen bijdrage aan het symposium is in dit verband minder inte-
ressant. Het opmerkelijke was dat or oen volkomen schizofrene 
situatie ontstond, eerder een bi-posium dan een symposium 
nadat Rugtien door zijn geestverwanten een tijdje was ondervraaq.d 
over de werkwijze van do themagroep Noord bij de steun van de 



achtergestelde arbeiders en boeren to Groningen, klapte de 
discussie plotseling om en werd Cohen uitgevraagd over medi-
tatie en Zen-boogschietcn, wa:rop er na enije tijd weer een 
groot ongeduld ontstond bij de maatschappijhervormens dia zich 
afvroegen of men ma:!.tschappelijk onrecht door meditatie kan 
verhelpen. "i-JIn zo ging hot nog enige tijd heen en weer. 
De hier geschetste tegenstelling is typisch voor twee vi-

sies op maatschappijvernieuwingg de zachte weg van 
mentaliteitsverandering van binnonuit en du harde lijn 
van de structurele vernieuwing, zonodig onder druk van 
con revolutie (22). Tekenend voor het verschil is de waar-
neming van Rudy Kousbroek dat du hippies zich tijdens de 
moirovolutio van 1963 in Parijs bijzonder ongemakkelijk voel-
den (23). 

Deze zelfde tegenstelling komt mon in allerlei varianten 
telkens weer tegen. 
- In do organisaticontwikkeling concentreert ze zich in een 
benadering die het accent legt op training en vorming door 
middel van conferenties, team-building, procesbegeleiding 
tegenover ech die het vooral zoekt in structuurveranderingen, 
invloed van personeel op de besluitvorming, ander, beoordc-
lings- en boloningsmethoden, taAtverruiming, sociotechniek 
en dergelijke. 
- In hot denken over vervreemding (24) staat een remedie 
langs do weg van hut schoppen van ontplooiingsmogelijkheden 
in of desnoods buiten hot werk (afremmen van de prestatie-
cultuur) tegenover de conflictstrategie, het streven naar 
macht en herziening van do oigendomsvorhoudingen. 
- In de politiek, met name die op plaatselk niveau, mani-
festeert zo zich in do tegenstelling tus2en de milieuverde-
digers (ingeleid door de kabouterbeweging van Roel van Duyn) 
en de verdedigers van de werkgelegenheid, zij het met een ge-
lijktijdig frontmakon togen het kapitaal. 
- In de religieuze vornieuwingsbew,gingen zijn elementen van 
dezelfde scheiding der geesten waar te nemen in verschijnse-
len als do Jesus-beweging„ meditatie::, yoga, ritmische li-
turgie, het - narrenfuest van Cox en dergelijke enerzijds en po-
litiek avondgebed en theologie der revolutie anderzijds. 
- In do muziek, maar ook in do tienermode, is er de tegen-
stelling tussen 'soul' en 'beat', waarop con van de redac-
tour4n van Wending mc attent maakte. 

-Loeten we kiezen voor con van beide polón? Het is niet mo-
gelijk in dit bestek con genuanceerd antwoord to geven. De 
keuze zal mode afhangen van tijd en van plaats. In onderont-
wikkelde of onderdrukte landen kan harde, in uiterste geval-
len revolutionaire actie het enige antwoord zijn. In andere 
situaties kan verbetering van de menselijke verhoudingen de 
meest aangewezen weg zijn. Elders waar ik dieper op deze vraag 
ben ingegaan (25) heb ik gepleit voor een dialectisch ineen- 
grijpen van mentalitoitsbeinvlooding en machaiSPijvornieuwing 
in het raam van con rolatiopsychologie in de eerder in dit 
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artikel aangeduide zin. 
In het kader van deze beschouwing over Itaslow wil ik beslui-
ten met do overweging dat beide polen in hun eenzijdigheid in 
feite een half humanisme representeren. Ontplooiing, groei, 
mentaliteitsverandering in do humanistisch-psychologische 
zin blijven beperkt tot do emotioneel-psychiSche relaties 
tussen individuen en komen niet tot aan de noodzakelijke maat-
schappelijke vormgeving.. Structuurhervormingen betrèffen een 
belangrijk stuk menselijke werkelijkheid maar blijven uitwendig 
wanneer zo niet worden gedragen door een bezielende mentali-
teit en ontaarden wanneer ze onder dwang worden opgelegd in 
terreur. 
De comple..A-menselijko veranderingsleor moet nog voor een 
groot deel worden ontwikkeld. 

Geraadpleegde literatuur van en over Maslow. 
(N.B. Hoewel ik Maslow zelf steeds in het Engels heb geraad-
pleegd geef ik voor hot gerief van de lezers de Nederlandse 
edities van reeds vertaald werk; de jaartallen tussen haak-
jes slaan op de Engelse editie). 

Overige literatuur wordt vermeld in de voetnoten. 
Maslow,A.H.(1943), "A thoory of human motivation", 
Psychological Review,50,370-396. Geraadpleegd in H.J.Leavitt 
L.R.Pondy (eds) Readings in Lanagement Psychology,Chicago: 
Univ. of Chicago Press, 1964. 

- (1954;1970). hotivatie en Persoenlijkheid,Rotterdam;Lemnis-
caat,1972. 

- (1901). Eupsychia - The goed society, J.Humanistic Psycho-
logy, 1,2. 

- (1962), Psychologie van het menselijk zijn. Rotterdam; Lem-
nisceat,1971. 

- (1064) Religie en topervaring.2otterdam:Lemniscaat,1972. 
- (1965) Eupsychian Management,a,:journal.Homewood.111:Irwin. 
- (1966) Psychologie van do wetenschap, Rott.:Lemniscaat,1974, 
- (1971) Ontplooiing; wijdere perspectieven van de mens. 

Rotterdam:Lemniscaat, 1973. 
Cohen,H. De Psychologie is dood,leve de psychologie. Inter-

modiair,6,38,1970,13-17. 
Huizinga,G. Maslows nood hierarchy,in the work situation. 

Groningen:Woltors/Noordhoff,1970" 
Humag.listische psychologie. Intermediair,7,1,5-7;7,2,23-25, 
1970'. 

- Zelfontplooiing, Ont-mooten,NoviDec.1974,uit P.J.Roscam 
Abbing(Rod), Wat drijft of bezielt ons, essays. over motiva-
tie en maatschappij. Meppel:BoOm,1972,102-103. 

Josso,F. Naar een psychologie man mens zijn, Abraham H.daslow, 
een INewton voor_een wetenschap van mens zijn. wending,29, 
1974, 473-487. 

Koolbergen-Loolinga,J. Het begrip piek-ervaring in de psychor 
logie van Illaslow, Intermediair,10,3,1-5. 

Lans,J.M.van der, Humanistische psychologie. Critic (blad 
Nijmeegs° psychologiestudenten) 1,1970,6-16. 
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Goble,F. De derde wog,de psychologie van Aaslow. Rotterdam: 
Lemniscaat, 1972. 

Noten: 
(1) Ontleend aan hot hoofdstuk over hogere en lagere behoeften 

in Maslow (1954-1970) waar ook de juist weergegeven bio-psy-
chische opvattingen uitgebreid naar voren komen. Zie verder 
ook het uitgebreide hoofdstuk 'A theory of Meta-motivation: 
the biological tooting of value life' in Malsow (1971). 

(2) Het citaat is afkomstig uit hoofdstuk 14 (ongemotiveerde, 
doelloze reacties) in Maslow (1954,1070). 

(3) Huizinga (1972),p.121 
(4) Maslow (1965),p.135 
(5) P.J.van Strien, Prestatiemotivatie. In: P.J.Roscam Abbing 

1972,p.63-85 (zie Huizinga,1973-). 
(6) Zie voor Huizinga's reactie de voet noot op p.106-107 van 

het juist aangehaalde werk en voor mijn commentaar noot 21 
op p. 83-84. 

(7) Maslow (1954,1970) in het begin van Hoofdstuk 9,p.179. 
(8) Zie de paragraaf over zelf-controle in Maslow (1954,1970) 

hdst.10 en de inleiding (assumptie) van Maslow (1962),p.12. 
(9) Th.Roszak. The making of a counter culture; roflections on 

the technocrate society and its youthfull opposition. New 
York:Doubleday,1969. 

(10)K.Keniston, The uncommittod,alienated youth in imerican 
society. New York;De11,1960. 

(11) Ch.A.Reich, The greening of America. New York:dandom House;, 
1970. 

(12) Huizinga (1970b) 
(13) Cohen (1970) 
(14) D.McGregor, The human sick of ontorprise. New York: - 

McGraw-Hi11,1960; zie voor Maslow's reserves het.hoofdstuk 
'management as a psychological experiment' in (1965) 

115) Some fundamental questions that face the normative so-
cial psychologist. J.Huwnistic Psychol.,8,2,1968,143-153, 
ook opgenomen in Maslow (1971). 

(16) Notes n Eupschian economics and management in Maslow(1965). 
(17) Notes on unstructural groups at Lake Arrowhead in Maslow 

(1965) en Synanon en Eupsychia in Maslow (1971). 
(18) The thoory of social improvement; the thoory of the „slow 

revolutidn in Maslow (1965). 
(19) Zie de desbetreffende hoofdstukken in Maslow(1965)p.1))-153. 
(20) Zie het hoofdstuk over psychotherapie, gezondheid en mo-

tivatie in Maslow (1954,1970). 
(21) P.j.van Strien, Van radonuniversiteit naar open arbeids-

organisatie.Rotterdam,Universitaire Pers Rotterdam,1970. 
(22) Mede naar aanleiding van mijn ervaringen in Nijmegen heb ik 

de tegenstelling nader uitgewerkt in mijn: de uitblijvende eeuw 
van de psychologie. In:S.W.Couwenberg(Red.):Tijdsein, peiling 
en perspectief van onze tijd,Jubileumuitg.Civis Lundi. Alphen 
a/dRijn:Samsom,1972,p.63-68. 
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(23) kousbroek, Het avondrood der magiers. knsterdall; Ileulen-
hoff,1970,p.67. 

(24) Zie mijn bijdrage 'VervreemCing en emancipatie',in P.J.van 
Striun (Red.) Vervreemding in de arbeid. w1eppeI,Boom,1975. 

(25) Zie do in noot 22 en 24 aangehaalde b,jdragen. 

Dit artikel versdheen eerder in 'Wending', mei, 1975. 

HUJIANISidE GROEPSWERK EN 	_HA_P_P__IJ  
door COEN SCHOLTEN --- 

Humanisme 
Vroor"mij is humanisme een levensbeschouwing die do mens op 
tweeerlei wijze centraal stelt. In de eerste plaats is de mans 
voor mij het hoogste en boeiendste verschijnsel van deze wereld 
en omdat hij zichzelf on zijn uitingen tot object van zijn be-
wustzijn kan maken, is hij voor mij tevens het enig mogelijke 
.uitgangspunt. 
Ten tweede staat de mens voor mij centraal als doel, als dat 
wat zin geeft aan het leven. De "grote levensvragen", zoals 
'is deze wereld geschapen, of altijd geweest?', 'ontwikkelt zij 
zich volgens een plan naar eon einddoel, of volgens wetmatig-
heid, of geheel willekeurig?', 'is er persoonlijke (van een 
vrije wil voorziene) hogere macht?', 1 is er een voortbestaan 
van het individu na hot loven?', acht ik voor mensen onbe-
antwoordbare abstracties. Daarentegen vind ik de concrete 
mens en zijn ontplioiing een realiseerbaar doel, dat mijn le-
ven zin, inhoud en bezieling geeft. Onder ontplooiing versta 
ik e.en ontwikeling n= het jezelf zijn, naar harmonie in 
jezelf en mot je pmgeving (hetgeen conflicten niet uitsluit, 
als ze maar hanteerbaar zijn), naar het volledig functioneren, 
aan bod ko;ien van je emotionele en intellectuele vermogens, 
naar aanvaarding van jezelf en anderen zoals je bent en zo-
als zij zijn, naar het kunnen uiten van je gevoelens, het kun 
nen zijn zoals je wilt zijn. 
Ten aanzien van de samenleving koester ik in dit verband do 
optimistische verwachting, dat zij een intenser leven zal 
kennen, naarmate de mensen zich in bovenbedoelde zin volle-
diger ontplooid zullen hebben. 
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Humanisme en Groepswerk 
Hierover kan ik uiterst kort zijn. Inzoverro het groepswerk , 
in de vorm van ontmoetings-,trainings-, en gosprekágroepen, 
een bijdrage leveren aan de ontplooiing en du ontsluiting van 
de persoonlijkheid van de deelnemers, dient dit vanuit humanis-
tisch gezichtspunt toegejuicht en gestimuleord te worden. 
Groepswerk is in deze zin eon bij uitstek humanistische activi-
teit, waarmee het echter niet tot con humanistisch monopolie 
verklaard wordt. Het is denkbaar dat ook op andere dan huma-
nistische gronden groepswerk gewaardeerd en beoefend kan worden. 
Dit is echter geen probleem van het HV. 

Grou,gwerk in hot wi- 
Da relatie groepswerk-HV kan worden bezien vanuit de taakstel-.  
ling,  van het HV, het LpofjilL voor het HV en do verantwoordelrc-
hrid  van het HV. 

Hot eerste ligt e._nvoudig. Aafigezien het groepswerk ongbttijfeld 
bijdragen aan de persoonlijkheidsontplooiing , ligt opneming 

van het. groepswerk in het takenpakket van het HV direct voor do 
hand. 

Iets indirecter ligt de relatie tussen groepswerk en hot pro-
fijt -voor het HV. Naast groepswerk heeft het HV eerder een aan-
tal belangrijke taken op zich genomen, zoals zorg voor do gees-
telijke noden van het individu, zij het mensen in. het algemeen, 
of in het bijzonder militairen, zieken, studenten, bejaarden. of 
gevangenen, die hulp van.  het HU verkiezen boven die van kerke-
lijke kant, of zorg voor do humanisering van de samenleving, 
door vormingsonderwijs of andere maatschappelijke activiteiten. 
Om deze taken naar behoren te vervtllen, heeft hut HV geld, 
werkkracht en bezieling ngdfag; d.w.z. veel leden, enthousias-
te leden en toegewijde leden.. 
Het groeswerk zal, juist omdat het voor de deelnemers zeer 
veel kan betekenen, zeker sommige van die deelnemers enthou-
siast maken voor het HV. M.a.w. er zal van het groepswerk een 
ledenwertende en enthousiasmerende kracht uitgaan. 
Gezien het belang van zijn taakstelling behoeft het HV zich 
voor dit profijt bepaald niet te schamen. Anderzijds dient wel 
de ontplooitnde taak van de groepen voorop to staan en boven-
bedoeld profijt op de tweede plaats te komen, in die zin dat 
in door het HV georganiseerde groepen niet-leden en zij die 
nooit humanist zullen worden even welkom als leden zijn. 
Elke bekerings- of zendingsgedachte is in strijd met een der 
diepste wezenskenmerken van het humanisme, n.l. met de aan-
vaarding van de mens zoals hij is. Enerzijds kan een gemengde 
samenstelling van de groepen, ook naar levensbeschouwing, 
zeer waardevol zijn, terwijl anderzijds de groepen, door hun be-
ginsel van openheig en respect voor de persoon, voor zendings-
en bekeringsdoeleinden totaal ongeschikt zijn. 
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Uit mijn ervaring met studenten groepen in Eindhoven zijn mij de 
volgende feiten gebleken. 
1. Van de deelnemers, of hun ouders, is een te verwaarlozen 

deel lid van het HV; zeker niet meer dan 5/0. 
2. Een veel groter deal geeft blijk van min of meer, bewust of 

onbewust humanistisch denken in de zin van het eerste 
hoofdstukje. Zeg, ruw geschat, 50. 

3. Een aanzienlijk deel denkt theistisch of/en is christelijk 
opgevoed. Mijn ruwe schatting is, dat meer dan de helft van 
de deelnemers in Eindhoven katholiek is opgevoed en dat een 
niet te verwaarlozen deel van hen inderdaad overtuigd kat-
holiek is. 

4. Het is natuurlijk denkba_r dat iemand onder invloed van 
groepsdeelneming van het geloof afraakt, ofwel zich juist 
dieper over zijn geloof gaat orienteren. In beide gevallen 
kan het leiden tot een versteviging van de overtuiging, in 
deze zin, dat het inderdaed een eigen overtuiging wordt, 
i.p.v. dat het in feite een overtuiging van bijvoorbeeld de 
ouders is. 

Het vraagstuk van de verantwoordelijkheid van het HV voor wat 
in de door haar georganiseerde groepen gebeurt, lijkt mij de 
moeilijkste van de drie. Ook al zijn we .overtuigd dat de gun-
stige effecten voor de deelnemers de. overhand hebben boven de 
mogelijke gevaren, die recentelijk, met name in de dagbladen, 
breed worden uitgemeten,; toch kunnen we de ogen zeker niet 
voor die gevaren sluiten. Voor sommige problematische perso-
nen, die met zichzelf in een zeker evenwicht leerden leven 
door hot bedekken van eendeel van hun problematiek, kan het 
openleggen daarvan zeer emotionele reacties, of depressies 
ten gevolge hebben. Of zij daarmee geschaad of juist gebaat 
zijn, is een vraag die alleen door deskundige psychologen 
beantwoord kan worden en zelfs voor hen niet altijd eenvoudig 
zal zijn. Ook bij psychisch gezonde mensen komen depressies 
vaak voor. Deze zijn echter dan niet riskant. 

Er  zijn groepen man sterk verschillende intensiteit. Aan de 
ene kant zijn er gespreksgroepen. Daarin wordt over bepaalde 
onderwerpen gesproken, met als doel opinievorming en -formu-
lering. Ook indien in gespreksgroepen vooral een persoonlijk 
praten wordt nagestreefd, is er van risiko geen sprake. .han de 
andere kant ziet men vaak sommige deelnemers van zo'n groep 
duidelijke vorderingen maken in uitdrukkingsvardigheid, in het 
overwinnen van remringen om zich te uiten en in het reageren 
op kritiek. 

Aan hot andere uiterste van de schaal staan ontmoetingsgroe-
pen, waarin ten dele aan therapiegroepen nntleende methoden 
worden gebruikt om centraal staande deelnemers, door middel 
van het groepsproces, zichzelf meer bewust te laten worden en 
de mogelijkheden aan te reiken om hun problemen do baas te wor-
den. 
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lussen deze beide uitersten in bevindt zich eenscala van 
mogelijkheden, zoals met name: non-verbale communicatie-
groepen en trainingsgroepen. 
Voor wat betreft de "bevoegdheid" van de leiders dienen voor 
de verschillende soorten groepen zeer verschillende eisen ge-
steld te worden, die trouwens nog in tbmwe,  soorten uiteenval-
len. Eenerzijds is er de bekwaamheid om van een groep iets te 
maken, dus om positieve resultaten te bereiken; anderzijds het 
vermogen om risiko's te onderkennen en kritieke situaties op 
te lossen. Het gaat nu echter speciaal om dc laatste kwali-
',;eiten. In eerste instantie zou men geneigd zijn te menen dat 
alleen geschoolde psychologen groepen zouden moeten leiden. 
Daarmee zou, zoals wij zouden kunnen vermoeden, het risiko 
minimaal gemaakt zijn. Zo eenvoudig ligt de zaak echter niet. 
Ton eerste wil psycholoog zijn niet zogen dat men groepen 
kan leiden, omdat daarbij tevens ervaring in het leiden van 
groepen nodig is. Psychologen met zulke ervaring zijn schaars, 
En het uitnodigen van alleen hen zou ons trouwens ook• voor 
grote financiele problemen plaatsen. Daarnaast is'het echter 
ook' de vraag of daarmee hot risiko inderdaad minimaal zou 
zijn, Rogers ("On encountergroups",blz.153) wijdt een vrij uit-
voerige passage aan het vraagstuk van de bevoegdheid van 
groepsleiders. Hij betoogt dat zichzelf-kunnen-zijn, echtheid 
in contact met anderen en eerbied voor de modemans nog be-
langrijker voorwaarden zijn dan psychologische kennis, en hij 
wijst erop dat men mensen daarvoor bezwaarlijk een brevet kan 
geven. En verder, dat als een leider een brevet aan zijn 
muur zou kunnen hangen, hat gevaar bestaat dat de deelneffiers 
hem naar dit brevet zullen beoordelen, i.p.v., zoals het 
behoort, naar wie hij is. 

Daarnaast is essentieel voor het groepsgebouren, dat het in-
derdaad de groep is die centraal staat en dat, hoe moer de 
leider groepslid is, des te gunstiger de voorwaarden zijn voor 
een goede ontwikkeling van do groep. Alle deelnemers dragen 
daarom verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor de ande-
ren; niet alleen de leider. 

Toch is het in laatste instantie de leider die bepaald hoe 
ingrijpend de confrontatie van do deelnemers met zichzelf en 
de andoren zal zijn en men moet op zijn minst eisen dat deze 
daarbij nooit zover zal gaan dat dingen losgemaakt werden die 
hij niet moer kan hanteren. Anderzijds is een vreesachtige 
houding voor de gevolgen, in hot bijzonder onverwaghte gevol-
gen, eveneens bijzonder ongewenst. 

Weer een andere kant van do zaak is, dat zeer getrainde, er-
-inren en kundige leiders, die de ane groep na de andere lei-
den,moeilijk zullen ontkomen aan de bezwaren van oen zoker 
professionalisme, waarbij do deelnemers zich onvermijdelijk 
sterk gemanipuleerd zullen gaan voelen. fiiet zelden ziet men 
dat het vertrouwen van do deelnemers in de leider eerst dan 
ontstaat, wanneer deze ook met zijn eigen problematiek eenmaal 
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centraal heeft gestaan. Zou dit echter voor hem da: ,rdoor doel 
op zichzelf gaan worden, dan zou dat ook weer bijzonder onecht 
zijn en zo zijn dool misen. 

Hot zijn de deelnemers, eerder dan de organiserende instantie, 
die vertrouwen in do leiders moeten hebben. 

Niettemin, zouden ooit in een door het HV georganiseerde groep 
brokken gemaakt worden, dan zou in de openbaarheid het HV daar-
voor zeker aansprakelijk gesteld worden, hetgeen impliceert dat 
ook het HV verantwoordelijkheid draagt, zowel tegenover do deel-
nemers als tegenover zichzelf, d.w.z. zijn andere taken. 

Indien dan het bezit van diploma's geen gewenst criterium voor 
dc bevoegdheid van do leiders is, en anderzijds het HV wel ver-
antwoordelijkheid draagt voor de risiko's, is volgens mij do e-

,nige uitweg, dat degenen die namens het HV de groepen organi-
seren, uit eigen waarneming vertrouwen in de persoon van de 
uitgenodigde groepsleiders hebben gekregen. Dat dit oordeel 
subjectief zal zijn, is een bezwaar dat geaccepteerd zal moe- 
t en word en. 	,,4 i~f, '?  ,..~M  1  4-eyasi ? 

Groepswerk on sprenlevino.  

Het groepswerk, zoals het mij in het voorgaande in de eerste 
plaats voor de geest heeft gestaan, is gericht op versterking 
van het individu en verbetering van zijn relaties met zijn. om-
geving. De optimistische verwachting werd daarbij reeds uitge-
sproken, dat ook de samenleving da rdoor zal verbeteren. 
Wel hoort men dikwijls de vraag stellen, in hoeverre de deel-
nemers dat wat zij in oen groep hebben geleerd, ook daarna en 
daarbuitch blijvend zullen kunnen toepassen. Inderdaad zal men 
con bevrijding die men in de groep, met zijn speciale sfeer, 
vertrouwensniveau en samenstelling, heft ondervonden, terug-
gekeerd in do grote samenleving, niet altijd even intens kunnen 
beleven. Toch leert de ervaring dat in ve-1 gevallen van een 
blijvend gunstig effect kan worden gesproken, al zal men vaak 
de behoefte hebben om aan verscheidene groepen deel te nemen-
om een blijvend bevredigend resultaat te bereiken. 

Een andere vorm van groepswerk is do maatschappij-kritische, 
die uitgaat van de gedachte dat fouten in de maatschappij het 
individu in moeilijkheden brengen, en dat derhalve groepswerk 
dat aanpassingsmogelijkhoden van het individu verbetert, slechts 
het symptoom, en niet cie oorzaak bestrijdt. Iviatschappij-kritisch 
groepswerk wil derhalve de deelnemers bewust maken van de te-
kortkomingen van dc maatschappij en trainen tot hot uitvoeren 
van acties ter verbetering daarvan. Duidelijk problematische 
personen zullen, indien zij hun problemen in de eerste plaats 
do maatschapoij verwijten, zich vooral tot maatschappij-kritische 
groepen aangetrokken voelen, en tot pursoonsgcrichte groepen, 
als zij schuldgevoelens ten aanzien van zichzelf koesteren. 

Objectief gezien, is er voer beide soorten groepen, maatschap-
pij-kritische en pursoonsgerichte, binden het HV een plaats, 
inzoverre beide tot verhoging van de ontplooiingsmogelijkheden 
van de mens bijdragen. 
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De samenleving eist, dat wij inderdaad samnnlevon, in do zin 
dat daar waar onze verlangens met die van anderen botsen, 
wij,tot een redelijk compromis bereid zijn. Wij zullen ons in 
alle redelijkheid aan do samnnleving, d.w.z. onze medeninnsen, 
moeten aanpassen en hoe meer we daarbij onszelf kunnen zijn, 
des te gemakkelijker zal die a=passi#g vallen. Persoonsgerich-
te groepen kunnen daarbij helpen. Daarnaast is iedere samenle-
ving, daar wa, r zij tot geinstitutionaliseerde maJtschappij 
wordt, geneigd tot con zodanige onevenwichtigheid, dat be-
paalde groepen mensen overheersen en anderen onderdrukt wor-
den. Kritische groepen die de onderdrukking niet dulden, en 
het evenwicht willen helpen herstellen, kunnen een belangrij-
ke rol spelen, inzoverre zij do deelnemers van mantschappijlij-
ke misstanden bewust maken, en op deze wijze bijdragen aan de 
ontplooiingskansen van alle mensen. 

Een ander maatschappelijk aspect van groepswerk is hot eli-
taire karakter ervan. Althans zijn tot dusverre de groepen 
overwegend door intellectuelen bemand, en de vraag of zij 
op deze wijze niet slechts bijdragen aan hot verbeteren van 
do levensomstandigheden van een bevolkingsgroep die het 
toch al het beste heeft, ligt voor de hand. 

Ook al zou dit zo zijn, hetgeen nog de vraag is, ook dan zou 
het m.i. geen argument mogen zijn om het groepswerk to staken. 
De geestelijke gezondheid van welke bevolkingsgroep dan ook 
is een te belangrijk goed, om een middel tot verbetering daar-
van ongebruikt te laten liggen, alleen omdat het andere groe-
pen niet zou baten. Anderzijds pleit alles voor het onderzoek 
of groepen met nietTintellectuele deelnemers mogelijk zijn. 
Trouwens, do zin van groepswerk met arbeiders is binnen het 
HV reeds lang geleden w:algotoond(Schonk in de D.U.W.kamperi) 
eh in ontmoetingsgroopen wordt "intellectueel gezijk" veel 
meer als een nadeel gevoeld, dan dat het juist een voorwaarde 
zou zijn. Oppervlakkig gezien lijkt mij het elitaire karakter, 
dat de groepen op dit moment inderdaad vaak hebben, gerela-
teerd aan een, overigens begrijpelijke, ontwikkelingsfase van 
die groepen, maar geen noodzaak. 
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INTERVI:Jd LET EJNICV1-1.i 	 IN HET 
HUIS VI- 21 	 DOuR 	HisIN 

In het Huis van Bewaring zit je met voorar:Lest, -
tot je vroordoeld bent. Je moet voordager 102 
dagen verstreken zijn, voorgeleid zijn. Je kunt er 
langer dan 102 dagen zitten, als je van alle 
rechtsmiddelen gebruik maakt (zoals hoger beroep). 
Indien de rechter uitspraak doet, dat je langer 
clan die tijd in het HvB moet verblijven, moet hij het 
tijdstip aangeven, wanneer do volgende voorgelei-
ding plaats heeft. 

JO H.:  Kun je iets zeggen over je werk in het algemeen; wat 
doet een Humanistjes Na.',-sman in het geyangeniswezen? 
H.:De humanistjes geestelijk liaadsman is ingezet - na de oorlog 
voor de buitenkerkelijk gedetineerden. Dat is gebeurd op ini-
tiatief van het Humanistisch Verbond. Len is begonnen met 
vrijwilligers, mar het aantal daarvan werd, ook in de ogen 
van Justitie, te groot. Bovendien eiste het werk inhoudelijk 
steeds meer. Op 1 januari. 1968 zijn er 10 raadslieden voor 
het gevangeniswezen in volledige dienst aangesteld voor het 
hele land. De construcie is zo, dat het hoofdbestuur van 
het HV selecteert en voordraagt, en tot nu toe zijn alle 
voordrachten door de minister van Jultitie geaccepteerd. 
De taak van de geestelijk raedsman is het behartigen van de 
geestelijke belangen, wat dat ook moge zijn, van de gedetineer-
den-  1,die aan zijn zorg zijn toevertrouwd. Lethodies gezien 
steunt ons werk op twee pijlers: de individuele bemoeienis 
en het groepswerk. 

J.H.: eat voor iemand moet je zijn,om dit werk te kunnen 
doUn7 

H.: Je moet iemand zijn , die een stuk volwassenheid be-
reikt he,ft, die levenservaring  heeft. Je moet j_n staat zi jn 
je in te leven in de problemen van andere mensen en er ook 
belangstelling voor herben. Je __met niet per sg je eigen 
recepten aan anderen aan willen bieden; het gaat hier toch 
om mensen die op e-n of andere manier in do knoei:zitten. 
/ineen al het feit, dat zo uit de maatschappij gehaald hier 
neer gezet zijn, wijst al op e.;,n konfliktsituatio. Je moet in 
staat zijn een goed luisteraar te zijn, Met alles wat daarbij 
hoort: begrip, geduld,.... 	je denkt a_n direkte resul-
taten, moet jo tegen teleurstellingen kunnen. 
Daarnwst zijn er een aantal eisen gesteld op het gepied van 
opleiding. Toen we be, onnen was er nauwelijks een geeigende 
opleiding. Au is de opleidingvan het HOI (Humanistisch
Opleidings InstituLt)toch wel een eerste `vereiste. De leden 
van de groep professionele raadslieden die begonnen zijn, 
komen uit verschillende sekt oren van Ge i_slaatschappij. 1,,eestal 
hebben z, wel een of andere vorm van hoger berocpsonderw4s. 

J. ï. In hoeverre bon jij betrokken bij de gedetineerde? Is 
dat voor jou van belang? ion welke rol spelen je eigen emo-
ties in je werk? 

L'. 	
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H.: Dat is e n belangrijke kant van do zaak. De gedetineer-
den hebben nogal een wantrouwen togen alles wat elet justitie 
te maken heeft de politie, de officier, de =.atschappulijk wer-
ker. 11;r1 tegen de bewaarder, die het naar mijn idee het moei-
lijkst heeft. Van hem worden twee dingen verwacht, die eigen-
lijk niet met olkaarte verenigen zijn. Hij moet zorgen, dat de 
gedetineerde niet wegloopt en zijn taak houdt ook 'bejegeting' 
in, d.w.z. dat hij moet izorgen, dat do gedetineerde zo min 
mogelijk schade wordt toegebracht. 

Nu is hot voor da geestelijk verzorger en daardoor ook voor 
de gedetineerde belangrijk, dat hij met do rechtsgang als zoda-
nig geen bemoeienis heeft. Hij heeft in geen enkel opzicht 
een rapporterende functie. Hij is dá.ardoor vrij en hij is boven-
dien gebonden aan geheimhouding. Er is zo tenminste En situ 
atie, waar do gedetineerde vrijuit kan praten, zonder dat dat 
gevolgen heeft voor z'n positie in de rechtsgang of voor do 
maatregelen die jegens hem genlmen worden. Wij (en daar be-
doel ik ook de priester en dominee moe) verkeren daardoor 
in een gunstige positie, vergeleken bij hen die 66k moeten 
rapporteren. De andere kant van de medaille is, dat ik in 
die rechtsgang ook niet v66r iemand pleit. Vorige week was 
Brr een man,die enorm gebeten was op do officier van Justitie, 
die hem langer in het HvB hield, dan de man zelf wenselijk 
achtte. Hij eiste van me dat ik de officier op zijn kop zou 
geven. Dat dob ik ook niet. 

Met mijn persoonlijke emotionele betrokkenheid is het wel 
eens moeilijk. Je krijgt b.v. mensen die hole nare dingen 
gedaan hebben, waarvan je zelf ook een afschuw hebt. Ik 
denk hierbij b.v. aan agressieve dolikten. Dan is het niet 
gemakkelijk, om toch met zo iemand in een relatie te komen, 
waarin iets kan gebeuren. Ik heb daar wel eens moeite inQe. 
Aan de andere kant moet je ook leren, om wat distantie te 
hebben, waardoor het voor do client mogelijk is om toch ver-
met jou to kunnen. Iets :anders is, of je nuit kunt slapen 
van wat je te horen krijgt of meemaakt.. Dat gebeurt wol eens, 
maar dat moet toch niet de overhand krijgen. Je zou n.l. 
niet geschikt zijn, als je dat wat je te horen krijgt, je z6 
gaat aantrokken dat je niet moer funktioneert. 

De positieve betrokkenheid is op te brengen, omdat de men-
sen va-^.k slachtoffer zijn van hun achtergrond, de situatie 
waarin ze zijn opgegroeid. Het is altijd oen moeilijk punt in 
hoeverre de eigen keuzevrijheid hierin een rol speelt. Ik 
vind, dat de mensen die hier zitten, recht hebben op een 
stuk solidariteit, in een voor hen moeilijke situatie; geen 
solidariteit met wat ze gedaan hebben, maar met de persoon. 
'Recht hebben op' klinkt formeel, maar wanneer ik dat zeg, 
bedoel ik daarmee, 'menselijkerwijs heeft man,  daar recht op'. 
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J.I.: Kom je bij de gedetineerden nu •een voor hen specifieke 
persoonlijke problematiek tegen, en zo ja, welke? 

H.: Een specifieke problematiek voor de gedetineerde is, 
dacht ik, hun eenzaamheid. ,jn dan niet hi6r, ook al betekent 
cellulair opgesloten worden in een eenzame situatie, maar 
hun eenzaamheid 'buiten'. Daarbij hebben 9 van da 10 gevallen 
een nare voorgeschiedenis, met gezin etc.. Het gaat hierbij 
niet zozeer om feitelijke eenzaamheid, maar om moeilijkheden 
in hut zich uiten. Le hebben vaak duidelijke egocentriciteit, 
om niet te spreken van duidelijke gestoordheden. Isen inrich-
ting van de justitie is niet de meest ideale plaats, om daar 
iets aan te doen. Vaak versterk je er het gedrag nog, wakker 
je iets aan. Er is in het justitionele apparaat wel een ge-
zindheid om daar iets a-n te doen, om de nadelen van cellu-
laire opIluiting tegen te gaan. 

Iemand die bijvoorbeeld absoluut niet tegen eenzame opslui-
ting kan, kan op een zaaltje van 4 man geplaatst worden. Lr 
is .00k een beperkte gelegenheid tot sporten. Verder spreekt 
men wel van 'toilet-recreatie': iemand die behoefte heeft 
aan een babbeltje, vraagt de bewaarder of hij zijn cel uit mag 
om naar het toilet te kunnen. Je weet dat je overbuurman ook 
om die tijd gaat. De bewaker laat zo dan een kwartiertje of 
een half uertje kletsen. 

Dan zijn er nog gespreksgroepen van de geestelijk verzorger 
- waarover dadelijk meer - die als handicap hebben, dat ze 
nooit onder werktijd (arbeid is een heilige koe in Nederland) 
mogen plaatsvinden, enkel in de avonduren en het week-end. 

Uiteraard zit de gedetineerde hier gedwongen, en wordt 
zijn situatie, die toch al vaak ongunstig was, nog eens on-
gunstig beinvleed. hoewel er ook een categorie gedetineerden 
is, die, hoewel ze zich dat niet altijd bewust zijn, 'buiten' 
dingen doen, om hit5r te komen. dant hier zijn tenminste nog 
mensen die goeiemorgen tegen je zeggen. Vaak zijn dat de men-
sen die gewoonweg de vaardigheid missen om sociale kontakten 
te onderhouden. Ik weet b.v. van mensen, die pas in onze 
gespreksgroepen hebben leren praten met anderen. 

Een belangrijk proble.m is, te zorgen dat het kontakt met 
de buitenwereld niet verbroken wordt. lot voor vier jaar 
mocht iemand '6n kwartier per week bezoek hebben. Dat is nu 
een half .  uur per we _k. 

J.H.:  Hoe komen do mensen in jouw gespreksgroepen? 
g. bij binnenkomst kieZen de mensen voor een bepaalde vorm 

van geestelijke verzorging. Tekenen ze voor de humanistiese 
g.v., dan treed ik mot ze in kontakt. lnaast individuele ge-
sprekken, geer ik ze de gelegenheid, om a-n groepen te 
doen. Er zijn weinig mensen, die niet me- doen; de meesten 
grijpen de mogelijkheid aan, al was het alleen maar aa do cel 
uit te komen. Ik vind dat een zeer acceptabel motief. Daarbij 
iá de koffie beter dan de koffie die men dagelijks krijgt. 
En dat is ook een reden. 
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Een praktiose moeilijkheid is, dat er de laatste jaren zoveel 
buitenlanders in het HvB zitten. Soms hebben we dan ook engels-
talige, franstalige of spaanstalige gespreksgroepen. 

De bijeenkomsten duren al not al anderhalf uur. De onderwerpen 
van gesprek worden zoveel mogelijk aan de groep zelf overgelaten, 
waarbij je als gespreksleider toch wel probeert de zaak te sti-
muleren. Naast de handicap van de verschillende nationalitei-
ten, is er de handicap dat je eigenlijk een gek bijelkaargeraapt 
stelletje bent. Iedereen is individueel in z'n kraag gepakt en 
hier in het hok gegooid. En dan ben je ineens een clubje. 
'Buiten' betekent deelnemen aan groepen doorgaans een ve-1 
betere motivatie. Daarbij komt, dat de deelnemers kwa per-
soonlijkheid nogal sterk onderling kunnen verschillen; de 
heterogeniteit is soms erg groot. Een derde handicap is 
het verloot in het HvB; het is een duiventil. Toch lukt het 
soms om 2 q 3 maanden met 66n groep door te gaan, De bijeen-
komsten zijn een zaal per week, soms eens in de veertien dagen. 
We laten de mensen zoveel mogelijk zelf uitmaken, in welk groep-
je ze willen. Een groepje bestaat uit + 8 mensen. 

• J•  H : Wat gebeurt er in die groepen en wat is do waarde ervan 
voor de gedetineerde? 

H. De waarde ? dat is moeilijk te zeggen. De waarde voor 
'buiten' is niet meetbaar, Vermoedelijk is het zo, en dat 
zeggen ze zelf ook wel, dat het toch prettig is om eens per 
week over iets anders te praten dan over de rechtzaak, do 
advocaat, de straftijd, etc. Iedereen valt iedereen met zijn 
eigen zaak lastig. Soms wordt je er doodziek van. Het is dan 
een zekere verademing, om op een andere wijze en anders gericht 
te praten. Soms gebeurt het wel eens, dat we hot in de gespreks- 
groepen over dit soort zaken hebben, want men is er natuurlijk 
wel erg sterk bij betrokken. 	sous is er een concrete aanlei-
ding, een voorval in huis, waarvan ik het gevoel heb, dat de 
groep gelegenheid moet hebben er over te praten. Igaar meestal 
probeer ik andere onderwerpen te bespreken. En op zich is dat 
al van waarde, dat je even de sleur doorbreekt. 

De onderwerpen die aan bod komen? Dat kan van alles zijn 
overbevolking, erfelijkheid, karakter, mensen en natuur, 
vrijheid en gebondenheid, prestatie en beloning, rangen en 
standen, alcohol en drugs, .ledezeg,onschap,  zelfmoord, macht 
eh democratie, zelfkennis, arbeid en vrije tijd, etc. het zijn 
vaak wat verstandelijke onderwerpen. Soms hebben we de moge-
lijkheid om aan een bepaald onderwerp een hele dag te beste-
den, met een inleider en een film enz. 

J.H.: Wordt over deze onderwerpen gepraat vanuit do erva-
ring van do gedetineerde zelf? 

L. Ja, wel zo persoonlijk mogelijk, maar in de betekenis van 
wat men er van vindt. Ik vermijd wel om iemands persoonlijke 
problematiek op tafel to leg,en.Als iemand z'n hele hebben 
en houon op tafel legt, accepteer ik dat wel, maar niet in 
de groep, wel in individuele gesprekken. 1,1ensen kunnen din-
gen zoggen waar ze spijt van krijgen, of waar later misbruik 
van wordt gemaakt. 
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J.H.: Als je e-n aantal mensen bij elkaar zet en ze over e-n 
onderwerp laat praten, gebeurt er een hoop tusseh die mensen. 
Hoe hanteer je dat? B. v. als mensen elkaar niet mogen, of 
als iemand erg bij e.n gesprek betrokken is. 

H. Zoals ik al zei, hou ik bij du samnnstelling zoveel mo-
gelijk rekening met wie bij wie in de groep wil. Het komt wel 
eens voor, dat iemand te dominerend is; maar dat zijn uitzon.r. 
(leringen. Ik heb hot wel eens meegemaakt dat mensen wegble-
ven; dat ze zeiden: als die-en-dio weer komt, kom ik niet 
meer. Ik heb dat toen opgelost, door met de beschuldigde te 
praten en hem te vragen, bij een andere groep te komen. Er 
vinden dus weinig persoonlijke konflikten plaats. Wel ver-
schilt men soms enorm van mening, en dan kan het er fel aan 
toe gaan, Daarin treed je dan wat regulerend off, door te ver-
tolken en door aan te geven, dat er op een zakelijke manier 
verschil van mening mogOlijk blijft. 

Praten jullie ook over de terugkeer van de gedetineer-
dehaar de- maatschappij? 

H. 	Ja, en daarin vind je veel terug van de wrok 'Ze ma- 
ken

: 
 hit je aan alle kanten onmogelijk om een goeie start te 

maken'. 'Je kunt niet bij je vrouw slapen, je ziet je kinde- 
ren haast niet meer.' 	krijg nooit een kans meer'. "_&I vaak 
zit daar veel waars in. Je kunt niet' zoggen:'t valt wel mee, 
h. Jat je wel kunt doen is aangeven, dat hot hoc dan ook de 
realiteit is, hiln realitnt. .laar hot om gaat, is, -dat je 
niet alleen maar blijft steken in dat gevoel van revanche. 
Dat je ook oog krijgt voor de realiteit. 'En in die zin kun je 
er heel zinnig over praten. 

Waar wo ook wel eens over praten, is, hoe je veranderingen 
ten goede kunt bewerkstelligen. Dat is toch vaak een vrij 
zinnige diskussie, want je probeert inzicht te krijgen in hoe 
veranderingen 'buiten' tot stand komen: hoe komt het dat een 
fabriek ergens niet komt?; of: hoe kout het dat de situatie 
voor de gedetineerde nog betrekkelijk hetzelfde is als 25 
jaar geleden, ook al zijn er verbeteringed in de randgebieden. 

Het blijkt dan, dat je met een groep, tot een soort analyse 
kunt komen. 	dat je met een vrij traditioneel apparaat 
zit, de Justitie. En dat du betrokkenen, de gedetineerden, 
op zich e n vreemde groep vormen, die wel een vreemde lots-
verbondenheid kent, maar wa rbij ze als individuen in het 
systeem zitten, zodat er weinig samenhang is. 

Het moment waarop je iets zou kunnen doen ter verandering, 
is, als zo de poort uitstappen. iviaar dan willen zo de zaak 
zo snel mogelijk vergeten. Je hoort ze soms ze ,_en 'Als ik 
hier uit ben, ben ik iedereen vergeten, jullie ook. 1,1 krijg 
je 25 jaar, dat doet me geen pijn hoor.' Als je hier zit is 
een brief of een kaart erg belangrijk. Er zijn mensen die nooit 
iets krijgen. En er zijn gedetineerden die zegeng"alsik eruit 
kom, hou ik konakt met je". Zelfs die belofte wordt vaak 
niet waar gomakt, terwijl ze uit oigen ervaring weten wat het 
voor iemand betekent. 't Illustreert, hoe weinig man genegen 
is iets aan de hele situatie te veranderen. Bovendien zijn de 
gedetineerden een politiek weinig interessante groep; voor 
een politieke partij is er voor hen geen eer te behalen. 
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BOEKELSTREKIHG 

Urgen Pauli Jensen: 'Lenspsychologi.jn', 
een inleiding tot do europese en anglo-
amerikaanse humanistische psychologie., 
Boom,Moppe1,1975 
Bespreking: Albert .,lieuwland. 

Eindelijk een oorspronkelijk europees boek - Jensen is hoog-
leraar psychologie a:an de experimentele universiteit van Ilos-
kilde in Denemarken - over humanistische,psychologie. Het 
maakt danook direkt duidelijk, dat deze geen amerikaanse copsi-
right heeft, maar als 'eerste stroming' in europa velo voor-
lopers, versies en aanvullingen heeft. Personalisme, exi-
stentialisme en marxisme hebben zo o.a. aan de wieg van de 
(europese) humanistische psychologie gestaan, hetgeen' in de 
V.S. nog te weinig onderkend wordt. 

Onder humanistische psychologie verstaat Jonsen die psyche-
logiën die uitgaan van de filosofische overtuiging, dat 'de 
mens fundamenteel en kwalitatief verschilt van dieren en le-
venloze dingen, om welke reden het onderzoek en de praktijk 
van de psychologie onvermijdelijk gebaseerd moeten zijn op 
beginselen en methoden, die meer of minder afwijken van 
natuurwetenschappelijk onderzoek' (pag.13). Dit lijkt slechts 
een methodische kwestie binnen de psychologie, en als zoda- • 
nig weinig interessant voor 'ons' 	 gaat echter 
om meer, om psychologi.jn, die zich baseren op een expliciet 
humanistisch J.onsbeeld. Wat dat betreft is het tekenend, wat 
Sutich en Vich - in het boek van Jonsen geciteerd,pag.60,61 -
schrijven over de vraag, waarom eigenlijk de naam 'humanistisch' 
gekozen is. 

'Ten eerste moet hier benadrukt worden dat het woord 
'humanist' sinds heel langverbonden is met menselijke waarden 
en waardigheid, met de rechten, de verantwoordelijkheid en het 
streven van de mens.... Ongelukkigerwijs gebruikte de humanis-
tische beweging in de eerste helft van de 20e eeuw veel te 
veel energie voor een anti-theïstische houding en kon zij zich 
daardoor niet concentreren op de door haar voorgestane idealen. 
Het woord 'humanistisch' werd in de titel van het Journdl of 
Humanistic Psychology gekozen, omdat men verwachtte, dat do 
positieve, bekrachtigende, expliciet geformuleerde gericht-
heid van deze psychologen de oorspronkelijk positieve bete-
kehis van het woord zou terugbrengen." 

Het is dus blijkbaar niet zo, dat de amerikaan se humanis-
tische psychologie in opzet geen mensbeeld propage,rde, 
zoals van Praag in zijn artikel in lekenschap van juin 1075 
schrijft. Integendeel: De humanistische psychologen wilden 
proberen de lidmaten van de ámerican Humanist Association 
tot het ware humanistische geloof terug te brengeni 

Jensen behandelt uitvoerig de 5 'grondkeuzen' van de ameri-
kaanse humanistische psychologen, nol. die van de benadering 
van de mens als persoon, d.w.z. als in-dividuum, als on-deel- 
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baar geheel, Verder de keuze v(56r de volle ontwikkeling van 
de menselijke persoon en tegen do'golf van nieuw-humanisme' 
(Erikson) van bloemenkinderon en hippies, die het gevaar lo-
pen* in louter incidentele roewustzijnsvergrotingon' to belan-
den. In de 3e pla,:ts de keuze voor de ontmoetingsaanpak, 
waarin de mens t.o.v, zjjil medemens slechts in een relatie 
van igemeJ.nschap-,-)elijkheid of verplichtende wodorzijdsheid' 
staat. In de 4e plaats de keuze voor een mondiale gerichtheid 
en tenslotte de keuze voor oen expliciet wereldbeschouwelijk 
kader voor hA - ook wetenschap9elijke - handelen. 

Jenson is nogal kritisch bij do beoordeling van een aantal 
amerikaanse psychologen naar bovengenoemde keuzen, en met 
name w.b. liaslow. 
Hij wijst op cie gevaren van da pragmatische en soms nationa-

listische en anti-intellectuele inslag van do amerikaanse 
humanistische psychologie. Hij komt met aanvullingen uit de 
Europese hwaanistische traditie, zoals de politiek-emanci-
patorische instelling van e Frankfurter 'bchulo. 21.11n hele 
boek is, behalve als inleiding in do humanistische) psycholo-
gie, bedoeld om 'een bescheiden bijdrage to leveren tot hot 
tot stand brengen van oen op heel du wereld gerichte, niet 
nationalistische psychologiepag.91) 

Wat het tweede betreft is Jonden zeker geslaagd. Het boek 
is een welkome europese aanvulling op de stroom van amerikaan-
se schrifturen. Alleon; het haalt nogal wat overhoop! Als in-
leiding is de in het laatste num.:,er van de vorige jaargang 
van Ont-noeton besproken 'Inleiding tot dc humanistische 
psychologie" van Charlotte jihier en Lelanie 	zeker 
geschikter. 	boek voor'govorderden'echter het boek van 
Jensen, dat uitstekend vertaald werd door de ons allen be-
kende David Grabijn. 

Eind JanuTtri/begin -[ebrul,ri begint , Teer het voorjaarspro-
grImml v71,n ontnoetingsgroepen vin het Hun-tnistisch Verbond, 
Vecht u de kont -ikt2„dressen kwijt zijn, vr1Lgt u dm even 
de folder relationeel vormingswerk J,rn bij het Centrn,11 
Bureau van het Humanistisch verbond : postbus 114, Utrecht. 

In het J umirlrinummer v -an .Je Humanist 3t:tat een overzichts-
artikel v Ln Albert .heuwlInd over de -t-t 

L 
 in gevoerde dis-

cussie over humlnistisch relltioneel vormingswerk. 
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