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ten gel eide: 

In Groepsproces en groepsdynamica zet onze Vlaamse redac-
teur Denijs Bru de fasen op een rijtje, die iedere - wat intensie-
vere en langerdurende - groep doorloopt. Daarbij behandelt hij de 
dynamiek van de behoeften aan acceptatie, beheersing en genegen-
heid, die in iedere fase in een verschillende dosering bij de deel-
nemers aanwezig is. 

In ...waarbegin ik en waar eindig ik... publiceren we 
fragmenten uit een uitgebreid verslag, dat Arthur  van Putten  
schreef van een één jaar durende (niet door het HV georganiseerde) 
trainingsgroep, waarin hij behalve veel goeds opstak, geirriteerd 
raakte door het louter groepsgerichte van het gebeuren. 

Pastoraal groepswerk is een boekbespreking door Albert  
Nieuwland van een boek dat een op zich sympathiek experiment be-
schrijft, nl een 'pastorale praatgroep'(zullen we het hier maar noe-
men), waarin niet alleen het psychologische of relationele element 
naar voren komt, maar ook het existentiële,vande fundamentele levens-
vragen. 

Tot slot houdt Nico Tydeman in Spiritueel vormingswerk  
een pleidooi voor een verruiming van het bestaande (vnl politiek-
sociaal en relationeel gerichte)vormingswerk. Hij pleit voor toe-
passing oa van meditatie om mensen weer gevoelig te maken voor de 
boven-persoonlijke, religieuze dimensie. We hebben dit lange, maar 
belangwekkende artikel uit het tijdschrift 'Vorming' graag overge-
nomen, omdat genoemde dimensie in het humanistische denken, dat 
sterk individu-gericht- is, ook nogal eens ontbreekt, terwijl er 
- zo blijkt ons uit de praktijk - behoeften in die richting be-
staan. We zullen een serie artikelen aan dit onderwerp wijden. 
(Tijdschrift 'Vorming', Aug/Sept. 1977, redactie-adres: Nieuweweg 4, 
Amersfoort) 



GROEPSPROCES EN 

GROEPSDYNAMICA 
tienijs bru 

Van welke aard een groep ook is, 
de deelnemers zullen zich steeds 
bewegen op 2 nivo's; een nivo 
dat bepaald wordt door de taak of 
het doel en een nivo dat bepaald 
wordt door de relaties die de 
deelnemers met elkaar aangaan. 
Algemeen kunnen we, daarvan uit-
gaande, 2 soorten groepen onder-
scheiden. De ene soort groepen 
waarvan het karakter vnl. be-
paald wordt door de opdracht, 
de taak, het tema, het doel 
waaraan de groepsleden gezamen-
lijk moeten werken en waarbij 
men. tot groepsbesluiten moet 
komen welke tot een maximum 
rendement moeten leiden en de 
uitvoering moeten optimalise-
ren. Deze groepen plaatsen we 
onder de grote noemer van de 
taakgerichte groepen. 

Bij een ander_soort groepen 
ligt de klemtoon meer op het 
nivo van de relaties welke de 
groepsleden met elkaar aangaan 
en onderhouden. Het doel is de 
groep zelf en haar leden. D.w.z. 
dat alles erop gericht is om de 
leden van de groep als individu 
en de groep zelf beter te doen 
functioneren, dit vanuit de con-
crete belevenis van wat er in het 
'hier-en-nu' aanwezig is. Het ter-
rein waar gewerkt wordt is het in-
terpersoonlijk gedrag en de per-
soonlijke ervaring. Hier kan 
nog onderscheid gemaakt worden 
naargelang het meer om het groeps-
proces gaat of om de persoonlijk-
heid van de deelnemers. We noe-
men ze g/2222erjnhgLggr2=p  
wanneer van meet af aan het groeps-
dynamisch proces centraal staat 
en zich kan ontwikkelen. Waar de 
leden hun gevoeligheid kunnen ver-
groten voor groepsverschijnselen; 
voor de motivaties van anderen in 
de groep en hun ervaringen en 
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gedrag; voor het effect dat het 
eigen gedrag bij anderen oproept; 
voor allerlei fasen die een groeo 
doorloopt. 

We noemen ze persoonsgerichte  
groepen, wanneer de ervaringen van 
elke deelnemer afzonderlijk cen-
traal staan en in confrontatie met 
de ervaringen van de anddre deel-
nemers zijn persoonlijke groei 
beoogd wordt. Hier wordt gezocht 
naar nieuwe gedragsvormen, zelf-
expressie, communicatie met zich-
zelf, zelfactualisatie en -reali-
satie. 

In elk geval en onafgezien waar 
de klemtoon ook ligt in de groep, 
de beide nivo's (relatie- en taak-
zullen voortdurend door elkaar lo-
pen en elkaar in min of meerdere 
mate beïnvloeden. Deze gang van 
zaken en de ontwikkelingen die 
daarin plaats hebben, noemen we 
het groepsproces. 

De vrije ontwikkeling van het 
greoepsproces zal vanzelfspre-
kend beïnvloed worden door aller-
lei factoren. Heel veel zal o.a. 
afhangen van het gedrag en de 
zienswijze van de groepsleider, 
de trainer, de begeleider, de 
middelaar, de voorzitter en van 
het feit of het verloop al dan 
niet, meer of min gestructureerd 
zal zijn. Bij een democratisch  
leider waar een grote spreiding 
van het leiderschap onder de 
groepsleden mogelijk is en waarbij 
zij een groter aandeel hebben in 
het gebeuren, zal de kans tot 
een vlotte procesontwikkeling 
groter zijn dan bij een autori-
tair leider, die alles bij zich-
zelf centraliseert. 

Ook bij een ongestructureerde  
groep of bij een groep waar een 
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structuur slechts uitsluitend 
wordt geintroduceerd om aan de 
orde zijnde processen te verhel-
deren en uit de diepen, zal het 
proces zich natuurlijker ontwik-
kelen, dan zulks het geval zal 
zijn bij een gestructureerde  
groep: een groep met een,agenda, 
een gespreksonderwerp, een ge-
spreksleiding en waar reeds bij 
voorbaat bepaald op welke manier 
en in welke volgorde de deelnemers 
zullen tewerk gaan. 

Niettemin doen zich in ieder  
groepsproces een aantal ge-
beurtenissen voor, ontstaan een 
aantal patronen, de ene soms 
intensiever dan dan de andere en 
waarvan de volgorde ook wel 
kan verschillen. Sommige ge-
beurtenissen kunne zich herhalen 
of in andere vorm weer nieuwe 
doorkruisen. De volgende op-
somming daarvan is zeker niet 
volledig en wil slechts een aan-
dilding zijn. 

a. Een fase van desoriëntering en zoeken 

De groepsleden kennalelkaar niet of wel, of de tijd tussen de vo-
rige bijeenkomst heeft weer afstand gecreëerd: men tast elkaar af, 
men kent elkaars bedoelingen niet, er is een nieuwe opdracht waarvan 
of waartegen men elkaars mening niet kent, het blijft bij oppervlak-
kige kontaktjes, men praat door elkaar, men zoekt het doel te om-
schrijven, men is zeer sterk met zichzelf bezig, er ontstaan onlust- 

' 	ggvoelens, men is desondanks voorzichtig in zijn uitlatingen. 

b. De groepsleden vermijden het zich bloot te geven 

Men toont wel bepaalde aspecten van zijn innerlijke persoon, doch 
liefst de beste kanten. In feite verstevigt men zijn positie; uiting 
van persoonlijke gevoelens komt vaak niet uit de eerste hand. In 
feite wil men aan de anderen duidelijk maken dat er aan zichzelf niets 
mankeert, men wil een goede indruk maken. Men gaat praten over dingen 
buiten de eigenpersoon. Rationalisaties zijn niet uit de lucht. De 
gesprekken blijven sterk horizontaal met brede vertakkingen en asso-
ciaties. Men is niet wezenlijk en openlijk ik-betrokken in zijn 
uitdrukkingen. Men haalt er oude vroegere gevoelservaringen bij van 
zichzelf of van anderen. Er is nog steeds een groot gevoel van wan-
trouwen in de groep. men klampt zich vast aan voorbeelden. De buiten-
wereld dient als kapstok. Ingewikkelde redeneringen en verwarring om-
trent de werkelijke ervaringen doen zich voor. Uiteindelijk krijgt men 
het gevoel rond te ploeteren, er zo niet uit te geraken; moedeloos-
heid of kwaadheid laten zich voelen. 

c. Het uitspreken van negatieve gevoelens tegenover de leiding, de  
groep in het algmeen of bepaalde leden 

Wanneer onbehagen ontstaat, dikwijls omdatnrn zichzelf niet aan-
vaardt, omdat men zich onmachtig voelt, omdat er rivaliteit ontstaat, 
omdat men niet opschiet, omdat het zo begeerde doel zo traag bereikt 
wordt, omdat er zo weinig verandert, omdat men bang is om niet voor 
vol te worden aangezien of niet aanvaard te worden door de anderen, 
komt dit tot uiting in negatieve gevoelens tegenover de groepsleiding 
of de groep in het algemeen, de gekozen werkwijze of sommige leden 
van de groep. 

Dikwijls wordt de leiding te grote autoriteit of te grote laksheid 
verweten . Men eist duidelijker afspraken. Men verwijt 'de groep' 
dat zij in stilte blijft hangen, dat 'de anderen' niet open zijn, 
niet eerlijk, enz. Dat 'men' in de mist tegen elkaar praat, dat 'men' 
niet duidelijk is en 'men' elkaar in de steek laat. Aan sommige leden 
worden heel vaak die dingen verweten, waar men zelf het meest mee be-
zig is en die men zelf niet aankan. Dit alles komt waarschijnlijk om- 
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dat hiermee de betrouwbaarheid van de groep en haar leden wordt uit-
getest. Immers het uiten van negatieve gevoelens is veel makkelijker 
dan positieve gevoelens. Op de reactie op negatieve gevoelens kan men 
zich verdedigen, terwijl op de uitdrukking van positieve gevoelens een 
verwerping of afwijzing kan volgen, wat veel zwaarder aankomt. In elk 
geval komt men er nu toe vanuit zijn directe gevoelens te spreken. 

d. Hetuiterekenenverdero ersoonlicl emoeni'kheden, 
verwachtingen, aspecten van de eigen persoon. 

Na de kritiek en de boosheid in de groep gebracht te hebben, ont-
staat dikwijls een klimaat dat veilig en zuiver genoeg is opdat iemand 
het risico zou lopen zich voor de anderen open te stellen. Er komt 
zoveel energie vrij, men heeft zich voor een flink stuk kunnen ontla-
den, zoveel kanalen zijn geopend. Men beseft dat er een zekere vrij-
heid mogelijk is, die weliswaar nog steeds als riskant wordt ervaren. 
Er ontstaat echter een steeds groter vertrouwen. Men waagt het om 
iets van zijn dieper gevoelsleven te openbaren. Men koppelt aan zijn 
standpunten en meningen de gevoelens die aan de grondslag ervan lig-
gen en spreekt ze uit. Men neemt eigen verantwoordelijkheid op voor 
zijn ervaringen. Men is bereid daarover nog meer te vertellen wan 
neer er begrip en aandacht getoond wordt door de anderen. Heel vaak 
is een dergelijke open gedragiikg het begin van wezenlijke verandering 
bij de persoon zelf, en ook bij de andere groepsleden. De groepsleden 
worden daardoor op de een of andere manier geraakt, zodat ze vanuit 
zichzelf ook grotere behoefte voelen om zich open te stellen en direc-
ter met elkaar te communiceren. Dat dergelijke verkenning soms een 
moeilijk proces betekent is begrijpelijk wanneer we bedenken dat het 
beter en bewuster ervaren wat in onszelf leeft dikwijls ook op onpret-
tige aspecten kan stuiten. Dat daarenboven de groep of sommige leden 
ervan met heel veel weerstand daartegen kunnen reageren. 
Als het gebeurt, is het een verder stap naar het werkelijk aanvaar-

den van zichzelf en het beter functioneren als mens. Vandaaruit wordt 
het mogelijk ook uitdrukking te geven aan wat men voor elkaar voelt. 
Een eerlijker ontmoeting van de leden onderling wordt mogelijk. De 
sfeer van vertrouwen  groeit. Dat wil niet zeggen, dat iedereen het 
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met iedereen eens is. Men voelt zich vrij en aanvaard en men weet dat 
men kan uitkomen voor zichzelf. De mogelijkheden binnen de groep 
groeien, ware creativiteit wordt mogelijk. 

e.,Men  heeft ontdekt dat het anders no,g beter kan. 

Deze fase is gekenmerkt door een verhoogde activiteit en diepere 
beleving vanwtt er gebeurt met zichzelf en de ander. Men ervaart, dat 
nog zoveel mogelijkheden onaangeroerd zijn. Men komt tot nieuwe in-
zichten; nieuwe kansen zijn op komst. Wat men tevoren als onmogelijk 
beschouwde, wordt nu verwezenlijkt en aan het moeilijkste werkt men 
mee. Man gaat allerlei nieuw gedrag proberen of men is bereid het te 
stimuleren bij de anderen. Er ontstaat een breed gevoel van begrip 
en meeleven met de ander. Men is bereid de ander te nemen zoals hij 
of zij is. Men kan het nochtans niet meer verdragen dat men zich ver-
bergt. Façades, weerstanden, barricades, maskers moeten weg, de ene 
keer gevoelig en met veel begrip, de andere keer hardhandig en met 
geweld. Men wil bewust leren van de ander, men wil zich kwetsbaar 
openste:fien, beinvloed worden en waarachtig veranderen. 

f. De groepsleden delen elkaar mee hoe ze elkaars gedrag ervaren. 

Het geven van informatie over iemands gedrag kan zonder twijfel • 
sterk en pijnlijk aankomen. In een sfeer van eerlijkheid en recht- 
vaardigheid t.o.v. de persoon zelf is dit soms zeer positief en 
hartversterkend. Anderzijds kan het eveneens hard zijn wanneer er 
geen omwegen worden gebruikt. In deze fase echter toot men een grote 
bereidheid tot het aanvaarden van eerlijke feedback. Men voelt niet 
meer de dwang of de neiging zich te verdedigen of te verontschuldi-
gen. Er wordt ook heel veel warmte -,en steun verleend aan elkaar. Ook 
buiten. de bijeenkomsten komt men bij elkaar. Ook hier ziet men hoe 
men elkaar helpt, opvangt, elkaar begrijpt. 

g. De groepsleden ontmoeten elkaar positief, vanuit een echte ver-
bondenheid. 

Er ontstaat een steeds steviger wordend gevoel van warmte, van 
groepsgeet en vertrouwen. Er zijn in feite geen belemmeringen meer 
om te veranderen. Men voelt zich verantwoordelijk voor zichzelf en 
voor de anderen. Het is immers gebleken dat iedereen eigenlijk op 
een of andere wijze met dezelfde problematiek heeft af te rekenen. 
Dit te ontdekken geeft zwrieelarmslag, maakt zoveel vertrouwen los, 
dat het veranderen zoveel meer inhoud en kansen krijgt. Het gevoel 
ontstaat dat er zoveel meer menselijkheid mogelijk is en dat vanuit 
dit reëel herstel en het diepe besef van'wij mensen zijn in wezen de-
zelfden° er zoveel goeds kan voortkomen. 

Dit zijn naar mijn gevoel de 
meest voorkomende fasen in een 
groepsproces. Ik besef nu wel, 
dat naargelang dit stukje vor-
derde, het accent meer en meer 
is verschoven naar wat zich 
voordoet in niet gestructureer-
de groepstrainingen, waar men 
precies een dergelijke natuur-
lijke en vrije procesontwikke-
ling op het oog heeft, omdat 
men ervanuit gaat dat de kans 
op blijvende veranderingen bij  

de persoon langs deze weg het 
grootsts is. Aan de andere kant 
meen ik dat in taakgerichte  
groepen een dergelijk groepspro-
ces veel trager op gang komt en 
vaak in de eerste fasen blijft 
steken, die zich dan misschien 
herhalen naargelang de omstan-
digheden. Dat alleen wanneer de 
samenstelling van de groep een 
permanent karakter heeft en de 
groepsleden dezelfde personen 
blijven, op lange termijn zich 
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ook dergelijke gebeurtenissen 
kunnen voordoen. Wellicht zul-
len hier tijdens informele kon-
takten voor en na belangrijke 
dingen gebeuren die een weer-
slag kunnen hebben op het groeps-
gebeuren. 

Aansluitend bij dit fasenverloop 
in het groepsproces komen nog 
een aantal groepsdynamische as-
pecten naar voren, die 2)fwel 
deze fasen doorkruisen, ze be-
palen, er tot zekere hoogte mee 
overeenstemmen, bi.' er prallel 
mee lopen. Ze spelen zich af op 
het vlak van het interpersoon-
lijk gedrag, in de persoon zelf 
en in de groep als eenheid. In 
feite manifesteren ze zich als 
fundamentele behoeften, aanwezig 
in ieder van ons. Naargelang de 
manier waarop ze in ons werken en 
naargelang het tot uitong komt 
in de relaties met andere mensen 
of op het fysieke vlak, zullen 
ze zeer sterk ons eigen beeld en 
persoonlijkheid bepalen. William 
Schutz ('Blij', 'Allemaal!', uit-
geverij Bert Bakker, den Haag), 
heeft deze interpersoonlijke be-
hoeften in een begrippenkader 
geplaatst onder de titel 'the 
interpersona) underworld'. De 3 
behoefte-FM.71717 noemt hij in-
clusie, beheersing en affectie. 

De inclusiebehoefte heeft te 
maken met gevoelens dat men be-
langrijk is of betekenis heeft 
voor anderen, dat je een zekere 
waarde hebt voor anderen, zodat 
ze om je geven. De beheersings-
behoefte is het gevoel, dat slaat 
op de eigen competentie op het 
punt van intelligentie, voorkomen, 
praktische vaardigheid en het ver-
mogen in het algemeen om eigen 
zaken aan te kunnen. De affectie-
behoefte heeft betrekking op het 
gevoel dat men de liefde van 
andere kan winnen, het gevoel dat 
als anderen de diepste kern van 
je persoon in al zijn volheid ?Ou-
den kunnen zien, zij hierop met 
genegenheid zouden reageren. 

Zo stelt Schutz dat iedere groep, 
of het nu een niet-gestructureer- 
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de -, een sociale -,directie,- of 
een andere taakgerichte groep is, 
dezelfde eigenschappen heeft als 
de persoon. Een groep heeft een  
eigen lichaam en een eigen ik, 
interpersoonlijke relaties en  
een geestelijke dimensie. Zij 
maakt dezelfde stadia door van 
inclusie, beheersing en affectie 
als dit wordt aangetroffen in de 
persoonlijkheidsgroei. 

Zo hangt het goed functioneren 
en het bestaan van een groep 
sterk af van elk van haar leden, 
zoals elk lid voelt dat hij deel 
uitmaakt van de totale groep. 
Het verlangen om opgenomen te 
zijn in het geheel wordt een 
motief tot efficiënt hande'en, 
bijv. het verspreiden van infor-
matie, de leden op de hoogte 
houden van de werking, het maken 
van afspraken, verdelen van taken. 
De groepsleden hebben echter ook 
recht op een zekere afstand te-
genover de anderen, recht op 
zichzelf te zijn. Dit alles 
slaat op het inclusie-aspect. 

Daarbij is het heel belangrijk 
dat men elkaar tot op zekere 
hoogte kan beïnvloeden zodat men 
tot besluiten kan komen. Het is 
belangrijk dat men de criteria 
van de ander kan bediscussiëren, 
dat er gezag en waarde gegeven kan 
worden aan de eigen criteria, wen-
sen, standpunten, enz. Dat er ge-
dragspatronen kunnalworden vast-
gesteld, die de behheersing die 
sommige deelnemers over anderen 
willen uitoefenen beperkt hou-
den. Ook vanuit de beheersings-
behoefte blijkt dat groepsbe-
slissingen voorgaan en/of kwa-
litatief hoger staan dan indi-

'viduele beslissingen of meerder-
heidsbeslissingen. 

Verder moeten de onderlinge re-
laties tussen de leden genoeg 
warmte en intimiteit bezitten, 
willen de groepsprocessen zich 
kunnen voordoen. Als er tussen 
de deelnemers onderling niet ge-
noeg vrijheid bestaat om uiting 
te geven aan hun gevoelens (af-
fectie), dan zal de groep min-
der productief zijn, omdat er 



energie moet worden gebruikt om 
vijandige impulsen te onderdruk- 
ken. Een te sterke intimiteit en 
verbondenheid daarentegen kan 
de groep afleiden van haar voor- 
naamste doeleinden en kunnen be- 
paalde kwesties over taken teveel 
in het persoonlijke vlak trekken. 

Zo merken we dat voor goed functioneren van de groep, het zeer be-
langrijk is, dat de leden zich in de groep door de anderen aanvaard 
voelen, tenminste het gevoelhebben dat ze erbij horen, dat ze in 
het geheel zijn opgenomen (inclusie). Meestal zal het in het begin-
stadium daar rond draaien. Men zal zijn plaats zoeken in de groep 
en problemen van de eigen identiteit binnen het geheel zullen sterk 
op de voorgrond treden. Eveneens zal men zich afvragen wie die anderen 
zijn. Ook zal het niet verteerd worden wanneer bepaalde leden zich 
afzijdig houden. Het zal erom gaan te weten wat de groep eigenlijk 
is, wat ze vermag, soms of er wel of niet een groep gevormd zal wor-
den, of men binnen of buiten de groep staat. 

Eens dat de leden zich een deel van de groep voelen, zal het pro-
bleem zich stellen, hoe de groep zal functioneren en welke functie elk 
lid daarin zal opnemen. De effectiviteit zal bepaald worden door de 
kansen die het groepslid krijgt om al zijn vermogens in te schakelen 
(beheersing). De activiteiten in dit stadium zullen meestal slaan op 
het verwerven van]biderschap, op het doel en de te volgen methoden, 
op procedureafspraken, op de structuur van de groep en de verdeling 
vanverantwoordelijkheden. Discussies en gevoelens van rivaliteit, 
macht en onmacht zijn hier eigen aan. De voornaamste zorg van de 
deelnemer geldt vnl. een plaats te veroveren in de groep, vanwaaruit 
hij ernstig genomen kan worden, noch teveel noch te weinig invloed, 
macht of verantwoordelijkheid heeft. 

Wanneer deze problemen op een bevredigende manier zijn opgelost, 
komt er ruimte en energie vrij om aan allerlei gevoelens op een di-
recter manier uiting te geven. Gevoelens van vijandigheid of jaloe-
zie of van gpnegenheid en overgave zullen hier aan de orde zijn. Li-
chamelijke aanraking en nabijheid zullen vaak klaarheid brengen of er-
varingen ondersteunen. Deze affectie-problemen van een groep als ge-
heel komen overeen met de problemen van de persoon w.b. verdeling 
van de lichaamswarmte, liefde en seksualiteit. De zorg van het groeps-
lid zal zijn, welke banden men met elkaar aangaat en of men al dan 
niet zal afgewezen worden. De ervaring van liefde te kunnen geven en 
krijgen of liefde onthouden te worden of te weigeren, zal grote in-
vloed uitoefenen op het bestaan en voortbestaan van de relaties bin-
nen de groep, evenals op dat van de groep zelf. 

De inclusie, beheersing en de affectie zijn niet 3 afzonderlijke 
stadia, op bepaalde punten in de ontwikkeling van een groep krijgt 
een van de drie alleen maar wat meer nadruk dan de andere twee. Al-
le drie zijn ze echter voortdurend aanwezig, alleen hun belangrijk-
heid is niet steeds even groot. 'Sommige mensen zijn vastgelopen in 
de problemen van behecing en gezag, andere in affectieve problemen. 
Als hun bezorgdheid hieromtrent groot genoecj is, zijn ze voortdurend 
met die problemen bezig zonder aandacht te hebben voor de andere 
twee gebieden, waarmee de groep zich bezig houdt. Voor iedere deel-
nemer geldt, dat het onderwerp van zijn bezorgdheid bestaat uit de 
som van zijn eigen persoonlijke problemen èn die welke kenmerkend 
zijn voor de fase waarin de groep zich op dat moment bevindt. 



ik waar begin ik en waar eindig ik waar begin ik en waar eindig 

arthur van putten 

Terug naar ego 

dat is mijn lange weg te gaan 

ik ben nog zo dienstbaar 

mijn binnen is nog zoveel buitenkant 

ik vertil me aan mijn zoeken naar evenwicht 

'volwassen-zijn is het evenwicht tussen afhankelijk kunnen zijn, 

en volsterkt individueel op eigen benen staan' 

als de lichtval in mijn handen verandert 

dan zorg ik als een groot kind 

dat mijn geheim niet zichtbaar wordt, 

liefst wil ik alleen vanuit vertrouwen gekoesterd 

mijn eigen kompas worden 

om ervoor te zorgen dat ik leven met teleurstellingen kan rijmen 

wil ik terug naar' ego 

in plaats van in onbereikbaarheid wég te slijmen 

heb ik mij aan de mensheid verhangen? 

of zit ik in mijn doorbraak van een verstild verlangen? 

ik weet niet of ik het kan klaren 

mijzelf ten volle te baren 

.Ik ben meer gewend aan een groep. Ik ken de traagheid 
die nodig is om elkaar te leren kennen, ik ken mijn 
haast om allerlei kenningsmakingsstapjes over te slaan. 
Ik weet hoe nodig het is om geduld op te brengen om 
naar elkaar te luisteren. Ook voel ik me vrijer om het-
wel hetzij niets te zeggen. Ik weet nu hoe ik voorheen 
trachtte ervoor te zorgen dat anderen naar me luiste-
ren; hoe, op welke toon en op welke momenten ik over 
het algemeen iets zeg. Ik ken mijn angst dat er niet 
naar me geluisterd wordt, dat ik voor mijn gevoel bui-
tengesloten word. Mib.mhien is dit wel het belangrijk-
ste wat ik geleerd heb: mijn onzekerheid te vollen. 
Ik weet nu hoe vaak ik stapjes in mijzelf oversla, door 
niet te erkennen dat ik me eigenlijk lullig, verdrietig 
of afhankelijk voel. Ik geloof dat er aan trainingen, 
van welke aard ook, allerlei voordelen zitten: ik kan 
heel veen leren; er is ook heel veel voor me om te le-
ren. Dat heb ik zeker gemerkt. 
Maar nu ik zo'n half jaar regelmatig trainingen heb 
gevolgd komt er - ondanks dat veel kunnen leren - toch 
als vraag naar voren: wat wil ik eigenlijk zelf"?'  
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.Ik had gehoopt in de trainingsgroep ook te kunnen 
praten over het kader waarin deze trainingen plaatsvinden: 
Dat is je dagelijkse omgeving. Wat betekent bijv. 
werk voor je in je leven. Wat wil je daarmee? Wat 
voor eigen taak zie je om tot een fijnere omgeving-
samenleving te komen. Wat betekent dat 'fijnere'. Hoe 
ga je met anderen om. Hoe wil je een relatie met een 
ander (of met anderen) opbouwen. Welke waarden zijn 
belangrijk in het leven met elkaar? 
Ik merk dat nu dat ik dit zo opschrijf, ik van zo'n 
trainingsgroep meer verwacht dan individueel-interac-
tioneel bezigzijn. Ikvind dat ik dat wat ik leer in 
zo'n trainingsgroep ook moet (kunnen) toepassen op 
verbetering van de samenleving. Niet alleen ter ver-
fijning van een eigen vriendenkring, maar m.n. het 
kritischer worden, weerbaarder, opener en alerter op 
anderen vanuit jezelf kunnen reageren. 
Al deze verworvenheden wil ik in samenhang brengen met 
kritisch gevonden hogere doeleinden voor miileven. Op 
zich kegt 'meer mezelf worden' nog niet teveel als 
ik daaraan ook geen richting geef. Voor mij heeft 
'groei' nog geen positieve inhoud.... 

....Het enige constante is je ik, wees trouw aan wat er-
varen is....Iedere ervaring tot en met de onbenullig-
ste moet serieus gnomen worden, dat zijn zo gedachten 
typerend voor 'groeitrainingen'. De filosofie erach-
ter kan behoorlijk doorslaan. Kerouac zegt over de 
'gewone'mensen: 'Maar ze moeten zich nu eenmaal zon,: 
gen maken en de tijd verraden met valse en andere 
dwingende zaken, ze zijn zuiver bezorgd en ze klagen, 
hun ziel krijgt nooit rust voor ze een vaststaan en 
beproefd iets gevonden hebben, nemen ze de daarbij 
gepaste gelaatsuitdrukkingen aan, wat wil zeggen: zie 
je, mistroostigheid, en intussen vliegt alles aan hen 
voorbij en dat weten ze en ook daar maken ze zich dan 
weer oneindig veel zorgen over'. 
Kerouac stelt de contemplatie van het niets-doen als 
de leefwijze. Ik citeer hem omdat hij een voorbeeld 
is van die visie waarin (je) ervaring centraal staat. 
Zo centraal echter dat er m.i. geen sprake meer is van 
een INTEGRATIE in onze samenleving. Bij K. ervaar ik 
zijn zoeken van de absolute stilte als een vlucht uit  
de werkelijkheid, een vlucht die ik voor mezelf on-
juist vind.... 

....Voor het eerst zie ik nu dat mijn aversie tegen groe-
pen te maken heeftmet mijn niet accepteren van mijn 
eigen alledaagsheid, zoals ik met mezelf ben gecon-
fronteerd in deze groepen is nogal een groot verschil 
met mijn overschreeuwen in fantasme van de werkelijk-
heid. Ik ben tot nu toe nogal gewend om op het moment  
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dat 'iets' het niet helemaal is (op het moment dat ik 
er niet meer helemaal in geloof) dat ik dan geneigd 
ben om maar weer met iets anders bezig te gaan. 	kan 
het nu gewoon vervelend vinden om te ervaren hoe ont, 
zettend zoekend-tastend-niet kiezend ik af en toe ben. 
Ik zie daarin nu dat ik daarmee mijn kansen laat liggen 
of dat daarmee het leven door mijn vingers glipt. 

Naast de waarde van de trainingsgroep heb ik de be-
trekkelijkheid ervan ontdekt. Het is vanuit de betrek-
kelijke waarde - die ten zeerste afhankelijk was en 
is van mijn inzet - dat ik nu naast de knop en de  
bloei ook het afsterven ben gaan voelen. Ik heb er 
vertrouwen in dat ik mij niet uit handen geef, ook 
zie ik nu dat leven zoveel waarde voor mij heeft, 
dat ik er geen eind aan maak. Ik weet dat ik nu ook 
NEE kan zeggen tegen een training, dat ik mij ook 
vrij voel om er weg te gaan zonder daar een te omschrij-
ven gevoel bij te hebben. Ik weet nu welke plaats een 
training bij mij heeft: dat is de plaats die ik elke 

keer weer vaststel. Er valt niets meer te verwachten, 
het gaat toch vanzelf.... 

Van voren af aan beginnen 

net alsof er niets gebeurd is 

ter stond, ter plekke ademhalen 

en laten kleuren wat kleurt 

me overgeven aan mijn eigen zorgen 

en daarbij niet in anderen afdalen 

voordat ik zelf mijn aarde heb geborgen 
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PASTORAAL GROEPSWERK 

boekbespreking door albert nieuwland 

drs. Wiel. Claessens: Ontmoetingsgroep, 
een groepsmodel vanuit therapie en sen-
sitivitytraining in dienst van het pas- 
toraat' 	 Nijmegen, 1972. 

Ik moet zeggen, dat ik, toen ik opmerkzaam gemaakt werd 
op dit boekje, dacht: dat is nou eens iets, waar wij met 
onze ontmoetingsgroepen in het Humanistisch Verbond veel 
van kunnen leren. Sommigen van ons zitten nl. nog steeds 
met de vraag of en zo ja hoe je in het levende hier-en-nu 
en aver-e:1-we7F van het ontmoetingsgroepsproces op een 
natuurlijke manier de levensvragen van de mens aan de orde 
kan stellen. Zodat de deelnemers niet alleen meer zicht op 
en voeling met zichzelf, de ander en de relaties ertussen 
krijgen en het geheel zodoende op een psychologisch vlak 
blijft, maar ook het existentiele ('geestelijke') vlak 
van de 'menselijke conditie' betreden wordt. • 

Ik werd in deze hooggespannen verwachtingen gesterkt door 
de flaptekst: 'In deze groepen wisselen mensen aan elkaar belevingen 
uit:'van rouwen en dansen, van planten en ontwortelen, van oorlog 
en vrede' (Pred.3,2-8). Dit gebeuren wordt hier ontmoeten genoemd. In 
dit ontmoeten zijn er fazen van verkennen, proberen, van mislukken 
en slagen. Soms is er uitwisseling van bestaanservaringen en komt er 
zicht op:'wie ben ik, eigenlijk?, wie ben jij, eigenlijk? en wie zijn 
wij samen, eigenlijk?'. Zo openbaart zich iets van de diepte van 
het bestaan en zo komen zingeving en perspectief ter sprake. In het 
zoeken naar bestaansverheldering kan ook het godsdienstige - voorzover 
het in de beleving der deelnemers leeft - ontvouwd worden. Niet zel-
den groeit en nuanceert zich deze beleving dan, wordt zij ,doorzich-
tiger en meer persoonlijk. Dit is het pastorale aspect van deze ont-
moetingsgroep,' 

En verder in de tekst (pag.3): 'Als in de 'ontmoetings-
groep' mensen uit het 'Volk van God' samen zijn, waarin 'aan ieder de 
openbaring van de Geest wordt meegedeeld tot welzijn van allen'(l Kor. 
12.7), kan hun samenzijn zo kreatief worden, dat zij voor elkaar een 
Heilsdimensie ontsluiten.( 	 ) In de Handelingen wordt verhaald hoe 
de eerste Christenen 'thuis' samen kwamen om elkaar te be-geesteren 
(Hand.2.46). Paulus schrijft aan de gemeente van Korinte:'Gij kunt 
allen op uw beurt profeteren, zodat allen lering en troost ontvangen'. 
In deze zin wil de 'ontmoetingsgroep' een ruimte scheppen, waarin de 
profetische funktie van de participanten tot groei kan komen'. 

Indrukwekkend, vindt u niet? Daar kunnen we toch zeker wel 
wat van leren.... Maar laten we eens nuchter bekijken, hoe Claessens 
dit alles aanpakt in deze doctoraalscriptie pastorale theologie te 
Nijmegen. 

Hij heeft behoorlijk wat voorstudie gepleegd en zet duide- 
lijk tegen elkaar af de therapiegroep en de senátivitygoep (pag.57/8):  

Beide groepen zijn kommunikatie-groepen; omwille van deze 
kommunikatie streven zij verhoging van de senátiviteit na, 
een zuiverder afgestemd zijn op eigen en andermans gevoe- 
len.en op het groepsproces, hetzij ter verlichting of gene- 
zing van de situatie tengevolge van het 'ziek-zijn ontstaan, 
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hetzij ter verbetering van het funktioneren in groepsver-
band. 
Beide groepen zijn zgn. 'ongestruktureerde groepen'. In bei-
de staan dè leden voor de opgave een struktuur voor werk en 
emotie te kreëren. Juist van dit 'scheppingsproces''wordt 
in beide veel goeds verwacht. 
De therapiegroep gaat op meer indringende wijze te werk, 
stoot verder door naar het centrum van de persoonlijkheid, 
legt meer aksent op gfleren, vergt meer tijd dan de sen-
sitivitygroep, die zich meer beperkt tot de perifere as-
pekten van de persoonlijkheid, zich uitdrukkelijker met de 
toekomst bezighoudt, meer aandacht geeft aan leermethoden 
ter analysering van het groepsproces, aan het kiezen van 
opgaven voor de groep en sociale strukturen ter verwezen-
lijking daarvan. Zij is korter van duur. De kloof tussen 
therapeut en lid is groter dan tussen trainer en lid.' 

De ontmoetingsgroep nu, zoals Claessens die ziet, heeft met 
de vorige twee gemeen, dat deze ook een leersituatie vormt, communica-
tie als leermiddel hanteert en ongestructureerd van aard is. De ver-
schillen liggen echter in 

- het lidmaatschap (de deelnemers zijn op zoek naar 'be-
staansverheldering) 

- de setting (een getrainde beroepskracht leidt de groep, 
waar 66k een pastor lid van is. Door deze 'pastorale 
kontekst' wil men zich tot de'persoon als geheel' richten).  

- motivatie (deze is bij de andere twee groepen duidelijker: 
'genezing' en 'aan zichzelf willen werken', bij de ont-
moetingsgroep is de motivatie veel vager: 'het allemaal 
niet meer zo zien zitten'. 

- doeleinden (in de therapiegroep gaat het om het wegnemen 
van psychische blokkades in de persoonlijkheid, in de 
sensitivitygroep om het wegnemen vanrelationele blok-
kades en in de ontmoetingsgroep om het wegnemen van blok-
kades van het zicht krijgen op de 'persoon als geheel'). 

Wat Claessens sensitivitygroep noemt, komt het meest oveWArlde  
ontmoetingsgroepen, en zijn ontmoetingsgroep met onze praatgroep. De 
oorspronkelijke vraag van hoe je van het directe hier-en-nu van onze 
ontmoetingsgroep tot de levensproblematiek komt, wordt helaas dan 
ook niet beantwoord. Hoe het volgens hem gebeurt vanuit het toch al-
tijd wat beschouwelijker communicatieproces van de praatgroep, wordt 
wel duidelijk: wanneer de deelnemers juist geselecteerd zijn en het 
groepsproces vakkundig begeleid, gebeurt het 'vanzelf'. D.w.z. via 
een proces van kennismaking en veiligheid zoeken komen de deelnemers 
zèlf wel met hun levensproblematiek. 

Helaas komt daarbij m.i. onvoldoende aan de orde, wat er 
dán gebeurt. Waar het net spannend wordt, houdt het relaas op. Open 
vragen bleven voor mij dan ook, hoe je als begeleider ingaat op een 
duidelijk onverwerkte en schrijnende levensproblematiek, wat je moet 
doen als dit bij de andere deelnemers 66k weer het een en ander los-
maakt, of je als begeleider zelf je levensproblematiek in moet bren-
gen, enz, enz. Hoe de Heilsdimensie zich openbaarde, is me ook niet 
duidelijk geworden. Claessens constructie van een zich neutraal op- 
stellende professionele begeleider en een pastoor als 'gewoon' deel-
nemer lijkt me nogal gekunsteld. 

Al met al, met alle zinnige groepstheoretische informatie 
en theologische rethoriek, een mager boekje met op de beslissende 
momenten te weinig analyse. 
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MD N JM'C YE ERE 

    

rr-fi co fi:yde man 

In de meest nabije toekomst zal 
de vraag gesteld worden naar een 
betere synthese tussen de binnen-
en de buitenwereld van de mens. 
Noch met het voorbijgaan van de 
verworvenheden van onze zich so-
cialiserende maatschappij, noch 
met de ontkenning van hetgeen nu 
reeds ligt opgetast aan ontdek-
kingen op het gebied van de geest 
en de culturele uitingen daar-
van, zoals inzichten uit de Oos-
terse mystiek en cultuur en uit 
het Westen de werken van Teresa 
van Avila, Jan van Ruusbroec en 
Meister Eckehart. 

Een vormingswerk, dat zich in 
deze richting oriënteert, noem 
ik spiritueel  vormingswerk. Wel-
licht een ongelukkige naam, maar 
ik weet voorlopig geen betere. 
Het Latijnse woord 'spiritus' 
dat ook te vertalen is met 'e-
nergie', betekent voor mij 
'geest' in zijn concrete vorm 
van 'adem'. Ademen is een onmis-
bare activiteit, die onafhanke-
lijk is van mijn willen. Nog 
vóór ik ademhhaal is het ademen 
er al als gegeven. 'Spritueel' 
nu wijst op de volligheid van 
de werkelijkheid, die er deels 
is dankzij mijn inspanning, maar 
haar voor een even groot gedeel-
te overschrijdt, al was het al-
leen maar doordat zij mijn han-
delen mogelijk maakt. 

Ik vind dat spiritualiteit in 
zijn mystieke dimensie voorwerp 
kan zijn van vormingswerk, om-
dat beiden eenzelfde grondtrek 
hebben: de wil tot bevrijding. 
Vormingswerk - liever spreek ik 
van cultareel werk - is voor mij: 
het leren gefixeerde patronen 
los te weken, nieuwe mogelijk- 
heden gestite te geven, verstik- 

kende waarden en normen aan te 
klagen, grenzen te verleggen. 
Cultureel werk is concrete  
kultuurkritiek: handelen van-
uit existentiële vragen en ver-
langens; temidden van brokstuk-
ken zoeken naar iets meer aan 
helende en levende werkelijkheid; 
het aanreiken en uitproberen van 
alternatieven. 

Ook mystiek is cultuurkritiek, 
nl de poging niet in de histo-
rische banden van dit bestaan op 
te gaan; het doorbreken van de 
alledaagse ketenen van kaders, 
gewoontes en regels, binnen en 
buiten mij. Mystiek zou je wat 
symmbolisch kunnen omschrijven 
als het maken van een 'achter-
waartse beweging', zonder de 
werkelijkheid te verlaten; een 
stap achteruit zetten waardoor 
je ook dichterbij de 'bron' 
komt die deze werkelijkheid 
mogelijk maakt. Deze mentale, 
terugtrekkende beweging is een 
poging meer te ervaren van de 
werkelijkheid, haar vollediger 
te beleven zonder de filtreren-
de functies van de gewende zin-
tuigen en het door de traditie 
omvormde denken, zonder ook de 
vervormende werkingen van wens-
dromen en verlangens. 

Deze stap terug naar de bron 
bmngt deze, de mogelijkheid 
aller mogelijkheden, tot levende 
expressie. In allerlei termen heb-
ben mystici over het psychologisch 
proces van deze achterwaartse be-
weging geschreven: een gaan door 
de 'nacht' (Johannes van het 
Kruis'), een dwalen door het 
'kasteel van de ziel' (Teresa van 
Avila), een tocht door de'woestijny 
(Eckehart), de weg van izazen1(Zen-
Boeddhisme), yoga, enz, 

13 



Wat ik nog even kwijt wil: spre-
ken over spriritualiteit of 
mystiek is nog altijd optornen 
tegen een berg vooringenomenheid  
en bergen hardnekkige misvattingen. 
Een zeker anti-intellectualisme 
is in deze niet vreemd, dit zowel 
aan de rechter als aan de linker 
zijde. Behoudens enkele uitzonde-
ringen wordt er vanuit de weten-
schappen betrekkelijk weinig on-
derzoek verricht. Discussies over 
mystiek dienen meer om het eigen 
gelijk te bewijzen dan erachter 
te komen wat dat nu eigenlijk is. 
Voor de kerken is het vooral een 
zorgenkindje van de Inquisitie 
geweest of - in het beste geval -
voorwerp van inkapseling in de 
wettische vormen van het kloos-
terleven. Zonder ervaringen en 
feiten te verifiëren, zonder de 
mystici uit de eerste hand te 
lezen - hetgeen geen eenvoudige 
zaak is - worden de kritische 
cliché's kwistig rondgestrooid: 
'vaag','idealistisch', 'irratio- 

recht op lijden 

Een vormingswerk dat zich oriën-
teert rond spiritualiteit zal 
een bijzondere aandacht voor het 
lijden ontwikkelen. Daarmee zal 
het weigeren op te gaan in de 
alles overheersende geluksideolo-
gie waarvan onze Westerse cultuur 
zo bezeten lijkt. Onze Westerse 
samenleving komt op mij over als  

neel','wereldvlucht','individu-
alistisch'. het zijn eindeloos ge-
citeerde beweringen waarvan niemand 
meer de oorspronkelijke auteur weet, 
laat staan dat men weet hoe derge-
lijke meningen tot stand zijn ge-
komen. 

Vanuit verschillende wetenschap-
pen dienen zich de laatste tijd 
gelukkig onderzoekingen aan, die 
een beter begrip voor mystieke 
ervaringen en verschijnselen 
tonen. Ik denk aan de natuurweten-
schap, de psychoanalyse, wijs-
gerige antropolgie, psychologie 
en zelfs het Marxisme. Maar 
siritualiteit is allereerst prak-
tijk; tot handelen geworden er-
varing. En door deze prraktijk te 
helpen bevaderen zal het spiri-
tueel vormingswerk ook bijdragen 
tot theoretische verhheldering. 

Met een gelucht hart kan ik nu 
proberen enkele uitgangspunten 
nader te omschrijven. 

spoken van deskundigen effici-
ent worden behandeld. De voort-
varendheid bij het aanbrengen 
van voorzieningen, soms terecht 
en dan vaak te traag op gang ge-
komen, lijkt ons geen tijd te 
laten een ander fundamenteel 
feit onder ogen te zien. 

een gigantische machine voor het 	Spiritueel vormingswerk zal zich 
produceren van geluk.Onder van- 	niet zozeer kenmerken door effi-
zelfsprekende dwang rent elk onder- ciënte oplossingen, maar door 
deel zich rot voor meer middelen, 	wegen te zoeken waardoor alle 
meer mogelijkheden en betere ge-
legenheden. En ook al kan slechts 
een klein deel der naties van 
deze kwantiteiten genieten en 
is er nog veel onvrede, toch is 
er de hoop dat binnenkort ieder- 

lagen van het bewustzijn te 
doordringen zijn van het onver- 

dood, ouderdom, ziekte.Terecht 
wordt protest aangetekend tegen 
leed dat nodeloos door anderen 

een verzoend zal zijn van verza- 	wordt veroorzaakt of in stand ge-
diging als er nog iets betere voor- houden. Maar er is leed, dat ie- 
waarden zijn. In de droom wordt 	áreen met zich meedraagt, dat hij 
alvast vooruit gelopen op het 	nietop rekening van anderen kan 
Pinde, door het verdriet, het 	schuiven. Er is een leed dat niet 
lijden en de dood te verbannen 	met legbenen psychiaters te ver- 
uit de huizen en van de straten. 	zachtalis. Alleen al het besef 
Het wordt opgeslagen in sociale 	van de dood is in staat een 
pakhuizen waar de gevallen door 	streep te zetten door al mijn 
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geluksgevoelens, utopieën en 
strijdliederen, en mij te ver-
stommen van angst op het duistere 
uitzicht dat ik eens misschien 
niet meer zal weten waar ik ben. 
De dood meedenken, de dood mee-
betrekken, de vergankelijkheid 
helpen te ervaren is een taak 
voor spiritueel vormingswerk. 
Een denken ,dat de dood niet 
meedenkt, een praxis die doet 
alsof de dood niet bestaat, is 
liberaal of waardevrij, al wordt 
zij nof zo maatschappij-kritisch 
genoemd. Zij is ronduit waarde-
loos. Spiritueel vormingswerk 
houdt zich niet bezig met de 
geluksdroom die morgen reali-
teit zal zijn, maar met het kos-
misch gegeven dat 'alles lijdt'. 

13  'rote les van de mystieke 
traditie is dat bevrijding van 
cut fundamentele lijden mogelijk  
is door een ongehinderd ervaren 
en toelaten van dit leed, en 
niet door voorzieningen. Helpen- 
de handen en instituties ver-

groten soms eerder de verdring-
ingsmechanismen van de cliënt dan 
dat ze hem de gelegenheid geven 
om doordrongen te worden van het 
feit hoe zijn bestaan werkelijk 
in elkaar zit. Het is gegrondvest 
op de wankele basis van verganke-
lijkheid. Het recht op lijden -
als onmiskenbare ervaring om ii-
berhaupt met het bestaan in het 
reine te komen - moet bevorderd 
worden, en niet met suggestieve 
schoonheidsmiddelen worden afge-
pakt. 

de taal der natuur 

Naast een indringende aandacht 
;mor lijden en dood zal het spiri-
tueel vormingswerk proberen bij 
te dragen tot een betere verhou-
ding met de natuur. Deze relatie 
kan niet langer er een zijn van 
uitbuiting, overheersing, exploi-
tatie, waarin dd natuur voorwerp 
is van ongeremde speculatie en 
manipulatie. Zij verlangt een 
verhouding te worden van verbon-
denheid. Franciscus sprak van 
'Heer Vader Zon', 'Zuster Maan', 
'Broer Wind', 'Zuster Moeder Aar-
de' en 'broeder Vuur'. Hij wist 
zich diepgaand verwaht met de e-
lementen der natuur. Geen takje 
wilde hij vertrappen en zo goed 
kende hij de natuur van binnenuit 
dat hij kon spreken met dieren en 
bloemen. Hij wist ook dat je niet 
in vrede met anderen kunt leven 
als je oorlogszuchtig staat tegen-
over de natuur. Hij begreep dat 
het universum bewustzijnsuniver-
sum is. Natuur is er niet om 
naar willekeur te gebruiken, ook 
al staat zij toe dat de mens 
van haar leeft. Sommige jagers-
volken hadden dit inzicht: zij 
verontschuldigden zich bij het 
dier alvorens het te doden. °Ja, 
zelfs mijn hond vervult, rennend 
en snuffelend van boom tot boom 
en zorgvuldig zoekend of hij, uit- 

gerelend hier of daar, de pOot zal 
heffen, in feite mede een spiri-
tuele behoefte'. 

Om zó naar de 'dingen' van de na-
tuur te kunnen kijken, te kun-
nen zien en ervaren dat zij samen 
één grote spirituele verschijning 
vormen,'het lichaam van God'zoals 
JaccbBame het noemt, moeten we 
leren onze utilitaristische hou-
ding op te geven. De hoogste acti-
viteit tegenover de natuur is niet 
de machtsuitoefening over haar, 
maar het luisteren naar haar mede-
delingen, die ook berichten be-
vatten over de aard en kwaliteit 
van ons eigen bestaan. 

De natuur rondom ons is primair 
communicatief. Meer dan gebruiks-
voorwerp is zij subject van open-
baring en gesprek. We moeten 
naar haar leren luisteren, niet 
alleen met onze ogen, maar met 
alle organen en lichaammsdelen. 
Dogenzenji, een groot Japans 
zenmeester, zei eens: Wie echt 
kijkt naar de bergen en de ri-
vieren zal zien dat 'de bergen 
wandelen en de rivixen stil-
staan'. Volgens onze alledaagse 
wijze van zien, onze 'normale' 
denkbeelden, die door het kneed-
werk van ons analytisch vermogen 
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en onze hebzucht gevormd zijn, 
zijn bergen stilstaand gesteente, 
mooi in de zon en sinister bij 
donkere luchten. Maar Dogen zegt 
van diezelfde berg dat zij 'een 
stenen moeder is die een kind 
baart in het duister van de nacht'. 
De natuur openbaart zich 'totaal 
anders' dan onze begrippen begrij-
pen kunnen. Om deze taal te ver-
staan is een verhhouding tot de na-
tuur vereist die gebaseerd is op 
eerbied, op een voorzichtig nade-
ren alsof de kosmos elk opgenblik  
onder onze handen kan breken. Het 
is een levensgevoel dat uitgaat 
van een samenhang, die de mens 
alleen ten koste van zichzelf 
kan verbreken. 

Behalve ingrijpende economische  

konsekwenties - waarover straks 
meer - heeft een dergelijke mens-
natuur relatie ook gevolgen voor 
de maatschappelijk aanvaarde 
splitsing tussen hoofd- en handen-
arbeid. Het horen van de taal der 
natuur is niet alleen een kwestie 
van het verstand, maar evenzeer 
van ons hele lichaam. Ons werken 
met de natuur als middel om haar 
te verstaan, vraagt om onze han-
den, rug en voeten. De splitsing 
tussen handen- en hoofdarbeid is  
ziekteverwekkend voor ons denken 
en doen; het ontneemt ons als 
geheel deel te hebben aan de na-
tuur. Spiritueel vormingswerk 
zal proberen de heilloze gesple-
tenheid tussen denk- en handwerk 
ongedaan te maken. 

hoe doe je wat je doet 

Het leren van verfijnde en ge-
concentreerde aandacht voor de 
wijze waarop ik mijn eigen in-
nerlijke processen behandel, is 
een volgende taak. Hoe ik omga met 
de mensen, de dingen doe, die ik 
doe. De eerste vraag is niet wat 
en hoe doen de anderen het, maar 
wat en hoe doe ik het zelf?  
Spiritueel vormingswerk zal de 
wegen en de middelen aanreiken, 
die een nauwgezet onderzoek naar 
het eigen handelen mogelijk maken. 
Geen enkel aspect van ons leven 
valt buiten dit aandachtig aan-
wezig zijn bij de eigen activi-
teit: eten, slapen, denken, voe-
len, liefde bedrijven, vergaderen, 
plannen, hul ouden doen, praten, 
dagdromen, geld verdienen, opvoe-
den, schrijven, lezen, ademhalen, 
fietsen, ruziemaken....hoe doe 
je het? 

Soms moeten speciale trainings-
situaties gecreëerd worden om 
zo'n onderzoekspraktijk aan te 
leren; het waarnemen vindt ech-
ter in het feitelijke leven van 
alledag plaats. Kijken naar je 
handelingen op het moment dat 
je ze voltrekt is niet een soort 
gewetensohderzoek achteraf. Het 
is een wetenschappelijk,  empirisch 
gadeslaan van de wijze waarop je 
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je eigen aanwezigheid op dat mo-
ment vorm geeft. Opvallend is 
één van de voornaamste voor 
waarden, die aan dit waarnemen 
verbonden is: het handelen niet 
beoordelen of waarderen, maar 
uitsluitend kijken, registreren, 
aandacht hebben voor elke beweging 
die het ik uitvoert. Om te weten 
hoe je handelt, moet je dan ook 
je voorliggende ideeën over je 
handelingen (goed of slecht, 
belangrijk of onbelangrijk, 
enz.) opgeven. 

Het leerproces van dit zelf-
onderzoek verloopt van een 
analyserende, plaatsende waar-
neming, naar génwordende en er-
varende gewaarwording, waarbij de 
scheiding tussen object en sub-
ject in toenemende mate wordt  
opgeheven. Je gaat mee met de 
stroom van de tijd, de verganke-
lijkheid, van moment to moment 
en steeds weer is er aandacht voor 
en eenheid met het 'hier-en-nu'. 
Je leert geleidelijk tussen jezelf 
en de gebeurtenissen, die zich 
zowel in als buiten jezelf vol-
trekken, steeds minder 'dingen' 
te schuiven. 

Deze volstrekt geweldloze aandacht 
is daarom zo belangrijk, omdat 



zij het tussengebied uitmaakt 
tussen binnen- en buitenkant. 
De heilloze splitsing tussen 
subject en object, inwendigheid 
en uitwendigheid, met alle 
variaties die dit thema theore-
tisch en praktisch aan kan nemen, 
kan reflexief en praktisch over-
wonnen worden door zich te krij-
gen op hun wederkerige werkzaam-
heid. 

Daarbij geeft de absolute vorm 
van aandacht het inzicht en is 
tegelijkertijd de activiteit die 

yoga en meditatie 

Toch bestaan er van oudsher oe-
feningen en concrete richtlijnen 
vooreen dergelijke levenskunst. 
Yoga en Boeddhistische meditatie 
zijn de bekendste. Spiritueel 
vormingswerk zal dankbaar van hen 
gebruik maken, omdat zij uitge-
bruide en uitgewogen systemen zijn 
van zelfonderzoek. Goed materiaal, 
waarin de achtergronden en de me-
thoden van yoga en meditatie in 
hun meest uiteenlopende vormen 
beschreven worden, is maakelijk 
te krijgen. Daarom maak ik hier 
enkele algemene opmerkingen. 

Dat deze methoden uit diverse 
Oosterse celuren komen, is geen 
reden om hen voor het Westen als 
ongeschikt af te wijzen. Wel 
moeten zij hier een eigen ge-
bruik en toepassing vinden. Maar 
naar mijn mening vertegenwoordigen 
zij universele wijzen van handelen 
van omgaan met jezelf en de  omge-
ving. Ook in de Westerse mystiek-
traditie kun je met enig speur-
werk brokstukken van overeenkom-
stige technieken terugvinden, 
maar over het algemeen genomen 
kom je er zelfs in de dikste wer-
ken van de mystici hier ten 
lande niet achter hoe je nu kunt 
leren te doen wat zij gedaan heb-
ben. De Oosterse mystiek echter 
geeft behalve bijzondere antro-
pologische gezichtspunten ook 
concrete leerniddelen. Evenals 
eten, drinken, zitten en lopen, 
zijn yoga en meditatie universele  

samenvalt met deze wederkerige 
werkzaamheid. Misschien ten over-
vloede zij er bij gezegd dat een 
dergelijke activiteit niet te 
leren is door middel van een 
'truc' of ezelsbruggetje, maar 
alleen tot stand kan komen vanuit 
een existentiële levenshouding, 
die zich kenmerkt door niet te 
benutten, te pakken, te ordenen, 
te beoordelen, een levenshouding 
die vanuit het besef oneindig  
verantwoordelijk te zijn voor 
zijn eigen inbreng, zichzelf en 
alles wat hem omgeeft 'laat zijn'. 

handelingen, even gewoon en nor-
maal, niets bijzonders. Spiritueel 
vormingswerk zou kunnen bijdragen 
tot een beter zicht op de speci-
fieke uitwerking en toepasbaar-
heid van verschillende technie-
ken. Wij verkeren in de uitzonder-
lijke situatie dat we op één plaats 
en één tijdstip beschikken over 
een grote verscheidenheid aan 
spirituele technieken, die af-
komstig zijn uit zeer versprei-
de gebieden en voortkomen uit 
verschillende historische ont-
wikkelingen. Zelf zullen we moe-
ten uitvinden waar en wanneer de 
yoga te benutten is of waar en 
wanneer de zenmeditatie. In 
welke sLviaties kunnen de Tibet- 
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aanse methodieken ons helpen? 
Technieken zoals mandala's (vi-
sualiseringen), matra's (klan-
ken), mudra's (medidatieve hand-
gebaren). Waarin onderscheidt 
Tai-Chi, een Chinese bewegings-
leer, zich van andere meditatie-
vormen? Voor wie is wat goed en 
onder welke voorwaarden? Ik vind 
het in dit kader belangrijk om 
op te merken dat yoga en medita-
tie meer zijn dan veredelde gym-
nastiek en meer beogen dan ont-
spanning, rust en stilte. Ont-
spanning is nooit het doel, al-
leen een middel voor verdere 
voortgang. De reclametekst van 
de Transcendente Meditatie: 
'Neem elke dag een keer vacantie', 
vind ik misleidend. De techniek 
die de T.M. onderricht is OK, 
maar voor mij is meditatie he 
tegendeel van een dagje uit. Het  

is een zeer gedisciplineerde Werk-
zaamheid, waarin je beetje bij 
beetje leert omgaan met de wer-
kelijkheid - niet zoals die in je 
hoofd zit, maar zoals die is. 
Toegegeven, de T.M. is een ge-
zonder middel dan valium en het 
is voor sommigen ongetwijfeld be-
langrijk eerst tot rust te komen, 
maar gespannenheid is er niet om 
weggesneden te worden. Spanning 
vraagt om absolute aandacht, 
waarin je erachter kunt komen 
hoe je ermee omgaat. En als je 
precies 'weet' hoe. spanning bij 
jou in elkaar zit, 'als je die 
spanning geworden bent', zeggen 
de Zenmeesters, dan is het niet 
langer een blokkade, maar een 
mogelijkheid. Egn aspect van de 
meditatie is dat je er door kunt 
leren je zwakke kanten tot je 
sterkere te maken. 

spirituele agogiek 
Ik hoop dat een vormingswerk, dat 
zich oriënteert op spirituali-
teit, een andere vorm van ago-
gisch handelen kan uitwerken. 
De praktijken van de meditatie 
zouden naast hun individuele 
beoefening een bredere toepas-
sing moeten vinden in de :manier 
waarop mensen met elkaar omgaan, 
met elkaar samenwerken of geza-
melijk dingen proberen te leren. 
In feite hanteert het huidige 
vormingswerk dezelfde uitgangs-
punten voor zijn methodisch han-
delen als die waarvan onze cul- 
tuur uitgaat bij het bewerken van 
de natuur (hoe zou het ánders 
kunnen!). Er heerst de noodzaak 
van vooruitgang, resultaten, nut-
tigheid, manipulaties. Groepswerk 
verschilt in zi'n methodiek niet  
zoveel van de wijze waarop wij  
lucifers fabriceren. Grof- gezegd 
is het een kwestie van mensen bij 
elkaar zetten, die in de tang van 
doelstellingen en motivaties ge-
vangen zijn, waarna er met behulp 
van enkele handgrepen een beter 
produkt uitrolt (nog meer mens, 
kritischer, bewuster; gewoon 
betere lufiferhoutjes). 

Waar we naar toe zouden moeten, 
is een wijze van werken, een meto- 
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dijt, waar de doelstellingen niet  
ingevuld worden omdat de beoogde 
ruimte te wijd is voor welke doel-
stelling dan ook. Ik zoek een 
methodiek waar - net als bij de 
meditatie - de opening zo groot 
en vrij is, dat ieder de keus 
heeft vrijwillig en in zelf be-
paalde mate zijn eigen histori-
sche situatie onder ogen te kun-
nen zien. Hiet valt niets te 
motiveren, niets te overtuigen, 
niets te bereiken, alleen kun 
je, in het besef dat elk aanbod 
eerder de zaak voor een ander 
verslechtert dan verbetert, een 
opening uiterst zacht en voor-
zichtig aanbieden, een mogelijk-
heid scheppen. 

Spiritueel vormingswerk zou dui-
delijk kunnen maken dat spiri-
tualiteit niet iets is wat zich 
alleen maar afspeelt in het indi-
vidu. Tegen alle tot vervelends 
toe versleten beweringen in is 
mystiek geen reductie tot het 
persoonlijke. Zelfs bij opper-
vlakkig snuffelwerk moet duidelijk 
kunnen zijn, dat mystiek juist de 
afbraak van het individu wil. 
Mystiek gaat per definitie over 
'een-in-verhouding-staan-tot', 
over de wijze waarop ik met iets 



of een ander in relatie sta. Martin 
Buber heeft mijns inziens het in-
zicht hiertoe geopend in zijn om-
schrijving van 'geest'. 'Geest  
is niet in het ik, maar tussen ik 
en jij! 
Mystiek gaat over dit bodemloze 
'tussen'. Mystiek is het ruste-
loze onderzoek naar wat ik met 
dit 'tussen' doe, hoe ik het in-
perk, er mijn eigen ideeën opzet, 
hoe ik toch steeds zoek naar ver-
ruiming, hoe mijn angst in elkaar 
zit voor zijn grondeloosheid. Van-
uit het inzicht dat mystiek in 
eerste instantie over relaties  
gaat, kan het vormingswerk mis-
schien helpen te verhelderen wat 
er zich afspeelt bij menselijke 
betrekkingen. Het interessante, 
maar soms ook onhandelbare van 
menselijke relaties is, dat twee 
willen, twee drijfveren, twee 

Spiritueel vormingswerk zal op 
verschillende maatschappelijke 
terreinen een heel eigen inbreng 
kunnen hebben, bijv. gezondheids-
zorg, onderwijs of economie. Ik 
stip hier alleen nog even de mo-
gelijkheden aan die het heeft op 
economisch' vlak. Ik maak daarbij 
uiterst dankbaar gebruik van een 
hoofdstuk uit Schumachers 'Hou 
het klein', dat ik hierbij benoem 
tot het eerste handboekje voor 
een spiritueel gericht vormings-
werk. Schumacher plaatst een spi-
rituele, en wel een Boeddhisti,  
sche visie op economie naast de 
Westerse. Volgt nu een uittrek-
seltje. 

De moderne econoom is groot 
gebracht met de idee dat arbeid 
of werk niet veel meer is dan een 
noodzakelijk kwaad.  De werkgever 
leeft met de zorg de kosten van 
de arbeid tot een minimum te be-
perken of desnoods via automa-
tisering uit te schakelen. Voor 
de werknemer is arbeid het offer 
van je vrije tijd, waardoor je 
als schadeloosstelling loon ont-
vangt. Vandaar dat het ideaal van 
de werkgever is: productie zonder 
arbeiders. En var de werknemer: 
inkomen zonder werk. Vandaar bijv.  

uitgestrekte onbewuste gebieden 
elkaar raken. Een relatie speelt 
zich af in een onoverzienbare 
reeks van momenten waarin een 
waaier aan gevoelsschakeringen 
tot uitdrukking komt; van tedere 
liefde tot intense haat. 

Wat kar het vormingswerk doen? 
Spiritueel gezien: niet aankomen, 
niet aanraken, niet wroeten, geen 
bedoelingen er op zetten, maar 
open 	laten, ruimte bieden. Spi-
ritualiteit is alles wat dicht 
zit voorzichtig proberen te ope-
nen, zonder bedoelingen, zonder 
'trucs°. Het schept slechts mo-
gelijkheden voor verbreding, van-
uit de op ervaring berustende o-
vertuiging dat de levensstroom van 
de vergankelijkheid zelf zijn ei-
gen beddingen vormt. 

hou het klein 

de enorm verfijnde arbeidsdeling 
en de rigoureuze specialisatie. 

Boeddhistisch gezien heeft ar-
beid 3 functies:  de mens de 
kans te geven zijn vermogens te 
gebruiken en te ontwiklelen; hem 
in staat te stellen zijn egoïs-
tische neigingen te overwinnen 
door met anderen te werken aan 
een gemeenschappelijke taak; de 
goederen en diensten voort te 
brengen die nodig zijn voor een 
behoorlijk bestaan. Wie beide 
standpunten met elkaar verge-
lijkt moet inzien dat de konse-
kwenties van beiden totaal ver-
schillend zijn. In de ogen van de 
Boeddhistische econoom is het 
misdadig om de arbeid zo te or-
ganisren, dat het zinloos, ver-
velend, geestdodend en zenuwslo-
pend is. Dat zou namelijk wijzen 
op een grotere bezorgdheid voor 
de goederen dan voor de mensen. 
uok de tegenstelling arbeid en 
vrije tijd is in zijn ogen nood-
lottig. bovendien is structurele 
werkloosheid een onding. Het be-
tekent het structureel onthouden 
van de mogelijkheid tot crea-
tieve arbeid en ontwikkeling. 

Een fundamenteel verschil ligt 
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in de zienwijze op het wezen van 
beschaving. Voor de Boeddhist be-
tekent beschaving niet het verme-
nigvuldigen van behoeften, maar 
een zuiverende wel voor het men, 
selijk karakter. 714-êT karak1717--  
wordt mede gevormd door het werk 
dat iemand doet. Goederen be-
langrijker beschouwen dan mensen 
en consumptie belangrijker dan 
creativiteit is het op zijn kop 
zetten van de waarheid. De Boed-
dhist is niet zozeer geinteres-
seerd in goederen maar meer in 
bevrijding. 

De sleutel van de Boeddhistische 
economie is eenvoud en geweldloos-
heid. Hieruit volgt een zeer rati-
onele manier van leven. De moder-
ne economie meet gewoonlijk de 
levensstandaard af aan de hoe-
veelheid jaarlijkse consumptie. 
M.a.w., iemand die meer consu-
meert is beter af dan iemand die 
minder consumeert. Boeddhistisch 
gezien is dat zeer irrationeel. 
Omdat consumptie slechts een mid-
del is om tot welzijn te komen, 
zou het doel moeten zijn: een 
maximum aan welzijn te bereiken 
met een minimum aan consumptie. 
De Boeddhistische economie is de 
systematische studie van hoe men 
de gegeven doelstelling met een 
minimum aan middelen kan berei-
ken. 

Behalve eenvoud stelt de Boed-
dhist de eis van geweldloosheid, 
ook al omdat hij zijn leven af-
hankelijk weet van een ecosys-
teem, dat uit verschillende vor-
men van leven bestaat. De leer 
van Boeddha wekt op tot een hout. 
ding van eenbied en geweldloos-
heid, niet alleen jegens andere 
mensen, maar ook jegens bomen. 
Elke leerling van Boeddha moet 
om de paar jaar een boom planten. 
Verder zal de Boeddhist met na-
druk stellen: niet-vernieuwbare 
stoffen (kolen, olie, aardgas) 
moeten alleen gebrul worden 
als ze onmisbaar zijn en dan nog 
met grote omzichtigheid en de  

meest nauwlettende zorg voor hun 
behoud. Een samenleving die, zo-
als het Westen zijn economie ba-
seert op niet-vernieuwbare stof-
fen,parasiteert op kapitaal, in 
plaats van op inkomen. 

Tk--4 	9-q 	n.Jr-4 
ct-clt« g-jffll 	,i4?gi'm 

Schumacher besluit zijn kapit-
teltje Boeddhistische economie 
met de vraag of de modernisering,  
zoals wij die bezig zijn toe te 
passen, wel kan zonder rekening 
te houden met spirituele waar-
den. Ter inspiratie nog een ci-
taatje; 'Er is geen tijd geweest, 
in welke samenleving waar ter 
wereld ook, waarin niet de wijzen 
en leermeesters het materialisme 
hebben aangwochten en gepleit 
voor een andere orde van priori-
teiten. De talen mogen verschillen, 
de symbolen uiteen lopen, de bood-
schap was altijd ,dezelfde: 'Zoek 
eerst het Rijk Gods en al het an-
dere (de materiële dingen die 
ook nodig zijn) zal U worden toe-
geworpen'. Zij zullen ons worden 
toegeworpen ,hier op aarde, waar 
we ze nodig hebben, niet in een 
leven na dit leven dat onze ver-
beelIng teboven gaat. Vandaag 
echter bereikt ons deze bood-
schap niet enkel via wijzen en 
heiligen, maar uit de feitelijke 
loop der tastbare gebeurtenissen. 
Zij spreekt tot ons in de taal 
van terreur, rassenmoord, ineen-
storting, vervuiling en uitput-
ting. Wij leven naar het schijnt 
in een unieke periode van conver-
gentie. Het wordt duidelijk dat 
er niet alleen een blofte maar 
ook een bedreiging schuilt in 
die verbazingwekkende woorden 
over het koninkrijk Gods: de 
dreiging dat 'als ge niet  
eerst het koninkrijk Gods zoekt, 
zal het andere dat ge ook nodi,_g 
hebt niet meer  beschikbaar zijn.. 

E.F.Schumacher: 'Hou het klein, een economische studie waar de mens 
weer meetelt', Amboboeken, Bilthoven. 
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de toekomst van spiritueell vormingswerk 

Ik formuleer nog een paar eind-
zinnen. Ik denk dat het spiritueel 
vormingswerk kan bijdragen tot het 
vormen van een 'tegenmilieu'. Op 
twee manieren. Ten eerste kan een 
'tegenmilieu' de vorm hebben van 
een groep mensen die vanuit een 
kritische relatie tot de geves-
tide cultuur alternatieve moge-
lijkheden uitprobeert. Vanuit de 
zogenaamde sub-cultuur zijn ver-
schillende groepjes bezig geweest 
om op basis van een spirituele 
gedachtengang gezamenlijk te wer-
ken aan de 'soft'-technologie, ge-
zondheidszorg, betere voeding, 
enz. Het vormingswerk deed niet 
al te hard mee. Dat heb ik altijd 
jammer gevonden. Natuurlijk werd 
er binnen de eigen eilandjes over 
gepraat met de bezoekers. Maar 
ook echt je handjes laten wappe-
ren, in de aarde wroeten, con-
creet een alternatief tot stand 
brengen, dat kwam er niet van. Ik 
pleit er voor dat in de toekomst 
het vormingswerk plaatsvindt in 
de verzetshaarden waar met een 
mystieke levenshouding op alle 
gebieden geëxperimenteerd wordt. 

Maar, en dit als tweede manier, 
het tegenmilieu kan ook in iemand 
als individu aanwezig zijn. Je  

kunt het tegenmilieu als het ware 
met je meedragen. Spiritueel vor-
mingswerk kan mensen leren op 
gangbare en gevestigde posities  
een opening met zich mee te dra-
gen, het kan tegen de verdrukking 
van een steeds dichter wordend 
systeem een punt zijn van bevrij-
ding. 

En tenslotte: meer nog dan een 
wijze van verzet zal het spi-
ritueel vormingswerk zich bewust 
proberen te zijn van de samen-
hang waarin het werkt. Ik heb er 
geen behoefte aan mij af te zet-
ten tegenover hen die het engage-
ment voorstaan. Ik wil weten of 
wij op de een of andere wijze sa-
menwerken, of ik niet afbreek wat 
zij trachten op te bouwen en 
omgekeerd. Er zijn boeren en er 
zijn bakkers. Beiden leveren hun 
bijdrage aan het universum. Ik 
weet niet of discussies voor ons 
in staat zijn de onzichtbare sa-
menhang te verduidelijken. Maar 
hoe komen we er anders achter of 
we elkaar voor de voeten lopen of 
niet? Soms zou ik wel eens wil-
len weten hoe het universum pre-
cies in elkaar zit. 

Wegens zeer grote belangstelling hebben we een tweede ontmoetings-
vierdaagse georganiseerd olv Hans Korteweg van,77M12 Juni, bestemd 
voor diegenen die al eens aan een ontmoetingsgroep hebben meegedaan 
en intensiever en 1.gichter aan zichzelf willen werken. Duur Vrijdag-
avond 20.00 t/m Maandagmiddag 16,00 uur, 2 napraatavonden. Kosten: 
F 150,- excl. huur weekendruimte en maaltijden. Inlichtingen en op-
gaven: Albert Nieuwland, J.W.Brouwersstraat 18, Amsterdam, 020-791o15. 
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