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Ten geleide 

Dit nummer is jaargang 1 nummer 1 en begint met een re, 
daktioneel artikel "Ont-moeten".-_Jnkele jaren geleden 
schreven Gerard losse en ';vim Romein in de "Humanist" 
een artikel "Humanistische psychologie:uitdaging".0p 
de uitdaging wordt door het Humanistisch. Verbond lang-
zaampjesaan ingegaan.Dit blad is er o.a. het resultaat 
van.Over de reden van dat langzaampjes aan schrijft 
Albert Nieuwland in "Plaatsbepaling van de 'humanistic 
psychology"'.2enslotte bespreekt Jan Hein Ilboren in 
"A scream away from Happiness" het gelijknamige boek 
van de amerikaanse psychiater Daniel Casrie1.1,:e zullen 
in de toekomst meer artikelen over groepstherapie opne-
men,niet omdat de groepen van het H,V. therapeutische 
groepen zouden zi in,maar omdat iedere groep,00k een 
actie-of espreksjroep,een therapeutisch aspect heeft 
en het daarom uitermate belangrijk is daar oog voor te 
krijgen. 
Tot slot iets over dit blad.Op grond van dit eerste num-
mer lijkt het alsof het slechts een orgaan is van het 
'relationele vormingswerk' van het H,V.,zoals het zo 
fraai heet,dus de ontmoetingsgroepenbusiness.Dit is niet 
de bedoeling,het  is dus -:iel uit die - Loek voortgekomen, 
maar stelt zich open voor, mer nameyalles war er aan 
gespreks-,bezinnings-,actie-,studie-,geestelijkverzor-
gingsgroepswerk,enz. in het kader van het H.V.gebeurt. 
We zullen proberen de redactie in die richting uit te 
breiden en stellen ons open voor bijdragen van die kant 
net zoals we trouwens open staan voor ieder artikel van u, 
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Ont-moeten. 

Toen we een naam zochten voor dit blad, dachten we 
eerst aan 'Ontmoetin7' om aan te geven dat het in ons 
groepswerk inderdaad r:r;aat oin de echt-menselijke-ontmoe-
ting, die in..onte, maatschaplpij zo dikwerf ontbreekt. Bij 
nader inzien echter heben we de term toch maar weer la-
ten vallen, vanwege de prekerige toon die er zo vaak a:7n 
vast zit. Die van de dominee van mor7enwijding die zegt: 
TlaPtst ontmoette ik in de trein een jonge vriend, die mij 
zeide,...', Of van de evanqelieverkondiers van. de .Enceun-
ter 7Ovement die de ontmoeting preken als oplossing van 
wereldproblemen; 'had Nixon ge-encounterd, was er geen 
Vietnam geweest'. Er moet zo nodig zo héél veel inde 
maatschappij, vonden :•e; laten we proberen om in het 
vorminp:s- en groepswerk,zel-'7s van een. idealistische orga-
nisatie als het Humanistisch Verbond,eerst eens af zien te 
komen van dat hoognodige ook ethische'moeten' en dus leren 
te 'Ont-moeten'. 

Dit vonden we eigenlijk best een leuke titel zowel voor men-
sen die 't zien. zitten als voor die balen.e waren-trouwens 
wal nieuwsgierig geworden naar de oorsprong,de etymologie 
van het woord ontmoeten.Het voorvoegsel 'ont-. ' schijnt drie 
betekenissen te kunnen hebben (noot 1): 

a. 'langs,naar toe',zoals in 'antwoord' 
b..:'van...weg',zoals in 'ontberen' ( 'ontbaren', 

'Van iets wegdragen','iets niet bij zich hebben' , 
'missen'). 

c. is voorvoegsel 'in-'J'beginnen te' zoals in 
'ontbijt'. 

Het woerd moeten komt Van het oudnederlandse woord 'maan' 
dat 'kunnen', 'gelegenheid hebben'','mogeni en.'moetent be-
tekende.In het,middelnederlands bestond er een Woord 
'moetje' .dat 'vrije tijd','tussenpoos tussen het werk' bete- 
kende''Moeten' hangt samen met - 'meten' 	zijn allebei 
woorden die zijn voortgekomen uit de vlechttechniek. 
annéer in de Germaanse oudheid mensen wat met elkaar had-

dell;hetzij een conflict hetzij de wil om samen te werken,om 
erm. geschil te regelen of om eer huwelk te sluiten,dan ge-
beurde dat .  in enn bepaalde omtuinde (d.v-J.z. met vlechtwerk 
omgeven) uitgemeten ruimte,waar binnen de kring van stam-
genoten de twee-partijen elkarr tegemoet traden om. hun re-
latie uit te werken. De aanwezijheid van stamgenoten maak-
te ván de gebeurtenis iets dat ecr was dan een relatie 
tussen slechts twee' partijen. De overeenkomst, o4 wat er .dan 
ook maar volgde op de ontmoeting had .een religieus karakter, 
dwt.er'bestond een onzichtbareband.(irc)ligi°'). tussen 
alle aanwezigen, die de individuen te  boven ging en iedereen 
verplichtte. 

'Moeten heeft dan ook eigenlijk t*ee grondbetekenisserten 
eers-t:'ruimte hebben' om temidden van anderen een stuk mense-
lijke existentie te kunnen verwezenlijken,  en ton tweede: 
'verplicht zijn' om er de verantwoordelijkheid voor te dragen. 
De ontmoetin omvat 'ruimte','Proei' 
'verantwoordell'kheid'. 	 9  ' zcifontrnooiing' én 
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'Ont-moeten' moeten we dan ook niet opvatten als een onge-
daan maken van dit al,maar kan best lekker-negatief begrepen 
worden als protest tegen het verstarde ahisehe moeten, 
want het is juist een 'beginnen te',een beginnen om de uit-
daging van het volle leven te aanvaarden. 

Redactie. 

noot 1).'Nederlands Etymologisch 7Joordenboek" van Jan de 
Vries,Leiden 1971. 

HUMANISTISCHE PSYCHOLOGIE: UITDA.GING. 

door Gerard Kosse en Jim Romeijn. 

De naam 

De naam Humanistische psychologie-in het engels meestal 
aangeduid als Humanistic Psychology of als Third Force-
wekt bij sommigen de indruk dat het wel (iets) van het 
Humanistisch Verbond zal zijn.Dit is beslist niet het geval. 
Wel hebben HV-leden en zij die zich als humanistisch psycho-
loog aandienen levensbeschouwelijk bezien veel gemeen.Dat 
zal verderop wel blijken.De psychologen die zich humanis-
tisch noemen doen dit omdat het woord zelf geassocieerd 
wordt met begrippen als menselijke waardigheid,verantwoor-
delijkheid,zelfverwerkelijking,en dergelijke. Dit nu zijn alle 
onderwerpen waarmee de humanistische psycholoog zich be- 
roepshalve 	bezig houdt. 
De vra.g rijst onmiddelijk of andere psychologen dat dan 
niet doen.Als antwoord hierop is het goed erop te wijzen 
dat er tot het verschijnen van de humanistische psycholo-
gie eigenlijk maar twee belangrijke psychologische stromin-
gen waren: 
Ten eerste: de behaviouristische psychologie die het accent 
legt op meetbaar gedrag en er daarbij vanuit gaat dat alles 
een kwestie van conditioneren is. 
ten tweede: de psycho-analytische stroming (Freud) die er-
van uitging dat de mens eigenlijk een mechanisme is.  waarin 
allerlei krachten (driften) om de voorrang strijden. 
Beide stromingen hebben gemeen' dat zij een nogal negatief, 
pessimistisch mensbeeld hebben.(noot 1).De begrippen 
menselijke vrijheid en verantwoordelijkheid nemen in deze 
wetenschapsopvattingen geen plaats in. De humanistische 
psychologen betrekken deze begrippen daarentegen wel in 
hun theorievorming en onderzoek. 
Om een duidelijk onderscheid te maken tussen deze richting 
en de twee andere genoemde wordt de humanistische psycho-
logie ook wel de Derde Weg (Third Force) genoemd. 



De relatie met de filosofie 
Hiermee zijn we aangeland bij de kern.Het gaat nam,-lijk om 

het probleem van het mensbeeld dat men hanteert, Ingebouwd 
hierbij is het postulaat van de vrjiheid.Dit in tegenstel-
ling tot dat der noodzakelijkheid (van de oudere psycholo-
gien).Dus,met andere woorden,het dynamische van de huma-
nistische psychologie tegenover het stutische,het onver-
anderlijke van dc andere stromingen.(1) 
Als individu nu,heeft men die vrijheid zelf in handen. 
Dit schept verantwoordelijkheid. Ii5; is dus niet een pro-
dukt van omf(.evingsinvlceder (behaviourisme) of een speel-
bal van mechanische krachten/driften(psychoanalyse). - Het 
individu bevindt zich. in. een constant wordingsproces.Hij 
groeit ,hij is creatief bezig,h!° wordt zichzelf ,Dit ver-
loopt niet altijd optimaal,':iet het voorgaande in het ach-
terhoofd kunnen dan ook facetten van het menselijk bestaan 
zoals vervreemding en eenzaamheid,worden aangepakt. 
De oudere psychologien hielden zich voornamelijk bezig met 
de negatieve aspokten van. de persoonlkheid.Voor een 
groot deel is dat veroorzaakt doar bei ongelukkige feit 
dat zij gebruik maken van een zgn. medisch model'.Dit 
houdt -onder meer- in dat problernen meteen worden bestem-
peld als ziektes. De weerslag hiervan is te vinden in een 
einde]oze rocks publicaties over 'afwijkingen' en negatie-
ve uitingen zoals bijvuolL(;e1,1 .-L-ossic,De gezonde mens 
komt niet of nauwelks aan bod,. 

De humanistische psychologie da. rentegen. houdt zich 
juist per definitie bezig mot de ncsitieve kanten van de 
mens, Voor het eerst v'erscheen de gezonde mens ten tonele 
als objekt van studie.Vanuit z: n dispositie heeft het in-
dividu de mogelijkheid identiteit to vorwervon(zelfverwer-
kelijking)on kreatief te 
Opvallend daarbij is,dat de gezonde mens in staat blikt be-
staande denkmanieren te do -,breken.zijr- mening te verande-
ren en tegenstellingen met elknr tO  verzoenen.  
Maslev,e.en der gron.(5_legers van de humanistische psy7,holo-
gie,legt hier sterk de nadruk op (2),W merkt daarbij ech- 
ter op dat naar zijn meninr: slechts 1 	2 procent van de 
mensen in onze samerlevin bestempeld kunnen worden als 
echte zeifverwerkelijkers.it lage c. 1 er zcu voor een 
groot deel te wijten zijn a.,.n de ilerrateve invloed die de 
maatschappijop veel individuen uitoefent' De studie van  
de relatie individu-maaischap 1) :1 is  dan oost in volle gang.(3) 

Onderwerpen van studie hierbi) 	,rooral tinei. stukken 
die de oudere psychologien hebben latcr liggen. nualita-
tieve onderwerpen als liefde,kreL-itivi teit,zelfverwerke-
rjking,autonomic,vorantwobrdelkhcid,identiteit,bewnst-
zijnstoestanden,worden sterk benadyuki.Beendc namen op 
deze terreinen var studio zijn Gelstein ,Fromm,Horney, 
Rogers,Maslov,Allport en Auhler 
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Toepassingen in therapiwnderwijs_en anderszins 

Therapie Voor de geestelijke gezondheidszorg betekent de hu-
manistische psychologie onder meer,dat de client/patient niet 
meer wordt benaderd door een autoritaire geneesheer die de 
oplossing van de problemen van de patient bij de hand meent te 
hebben. De therapeut(counselor) manipuleert niet. Hij helpt 
zijn client slechts bij diens zoeken naar een eigen oplossing 
(client-centered). Carl Rogers was de grondlegger van deze 
non-directieve benaderingdwijze;wespreken dan ook van de 
Rogeriaanse therapie. 
De nog vrij jonge Gestalttherapie is ontstaan door het werk 
van Frederick Perls.Ook hier ligt de nadruk op positieve 
richtingen en doelstellingen in het leven.De Gestalttherapeut 
vraagt de client om te specificeren welke veranderingen hij in 
zichzelf zou wensen,probeert hem te helpen zich te realiseren 
wat de vervulling van zijn wensen belemmert en geeft hem de ge-
legenheid tot experimenteren en veranderen. 

Bij het ontplooien van zijn werk is Perls sterk beïnvloed 
door de Gestaltpsychologie.In tegenstelling tot de psychoana-
lyse benadrukt de Gestalttherapie het 'hier en nu',en is niet 
het verleden van de client het onderwerp van de therapeutische 
aanpak.De bewustmaking van waarneming in het hier en nu door 
alle zintuigen,van de motoriek en de gevoelens vormt de kern 
van het therapeutische bezig zijn.Alleen door verveling en 
angst in het heden te beleven komt men erachter wat men ver-
mijdt en wat zijn mogelijkheden blokkeert. Deze nadruk op het 
heden resulteert in een'humanistisch hedonisme' waarbij besef 
van de tijdolijkheid en de dood de ervaringen van het leven 
versterkt(5).Doze nadruk op het heden houdt niet in dat ver-
anderingen ongewenst zouden zijn.Integendeel;in The paradox-
ical Theory of Change(in 5) wijst Boisser erop dat verandering 
plaatsvindt als men wordt wat men is. 

Onderwijs Onder de benamingen 'humanistic education' en 
'confluent education' vinden we con ander gebied van toepas-
singghet onderwijs. Veel onderwijsvernieuwingen zijn in deze hoek 
onder te brengen.Rogers formuleerde enige belangrijke gedach-
ten in zijn boek "Leren in Yrijheid".(6) Ondermeer benadrukt 
hij hier het belang van de affektieve betrokkenheid bij het 
leerproces. Als humanistisch psycholoog heeft hij sen optimis-
tische,een positieve kijk op het lerende individu.Hij gaat er 
van uit dat de mens in gunstige omstandigheden tot de juiste 
keuzen komt om zijn problemen op te lossen. 

Van buitengewoon belang voor het lecrproces,waarbij men niet 
alleen aan onderwijs marr ook aan sensitivitytrainingen en 
psychotherapie moet denken, is de persoon van en de relatie 
met de leerbegeleider.Het allerbelangrijkste is,dat de persoon 
echt is,dwz.niet een rol speelt maar zichzelf is met alles 
wat daaraan positief en negatief en emotioneel en irrationeel 
is.De lerende moet zich bovendien gewaardeerd en aanvaard 
voelen en ervaren dat hij begrepen wordt.Is dat zo,dan leert 
een lagere- school leerling op het direkte vlak van lezen-
schrijven-rekenen al meer en sneller dan wanneer hij zich on- 
begrepen voelt.Bovendien worencl 	de kinderen zelfstandiger, 
spntaner,kreatiever en ontwikkelen zij zich meer als persoon- 
lijkheidjes.(7) 



Bron houdt in zijn boek Human Toacbing for Human Learning (8) 
een pleidooi voor een integratie ven gevoelens en verstan-
delijke aspekten,Dit houdt .nder andere in dat de leerling 
aktief betrokken is 1,:j het leerproeesoEr wordt niet klakke-
loos tegen hem aungecraat,maar lij,  is aktief bezi. 
Hij ervaart.Brown stelt in zijn boek dat we groeien en wijzer 
worden door werkelijke ervaringen. De meeste leerstof is ech-
ter taaie intelïektuele kenlis. Maar' eme'lat die kennis is 
voortgekomen uit menselijke er-varingen,kan de leerstof ook 
weer daar naartoe terggebracht worden. In het door Browns 
instituut gepubliceerde materiaal(9) komen we ettelijke' 
voorbeelden tegen van 'confluent clil..ation' in do klas. 
In alle gevallen. wordt ernaar gestreefd de leerlingen 
(van kleuterschool tot bnaverniteit) al hun 'zintuigen te 
laten gebr1A_ken,hun motorlek en IrIn verstand, 
Het' is duidelijk da:: in do doelstellingen van lconfluent 
education' melding gemaakt wordt van het streven'de leer-
lingen te helpen moer zichzelf te worden,vrijer te worden 
en hen te helpen hun veraletweordolijkheidsgovoel te' ont-
wikkelen s .Er dient een Pvenwic'e,t bereikt to werden. Te 
,Teel verantwOordeljjkheid onderdrukt de vrjiheid om te ver-
anderen en loidt d_ardoor tot cef autoritaire' staat. Te 
veel -,,'-rhee kan tot chaos er enarchie leiden.-J'andaar dat 

individuen moeten leren om beiden te kombinoren, 

Humanistische psychoTogr:e_in, de praktk. 

Op andere terrei nen dan onderws en therapie is de invloed 
van de humanistische ns7yeho7ogie voe:'al merkbaer waar het 
gaat om sensitiv:AytraininForonCereek naar veranderde 
bewustzijnstoesAJanden dor 	lefuRebrilik,meditatie oefeningen, 

hypnose,pararermain verc,-. )- = en kreativiteitstrainin-

gen, De maatscapnel:te 1-e--eaerties en CO bevindingen 

van do humanietsehe -,,,,vetirj-:.0 	,z 7-,-, talrijk ,zoals uit het 

voorgeande al is 2:eflen,3evreeli-idend ._s echter te zien 
dat de humanists6he nEyeiar7i0 wol aandacht heeft voor 
wat er in aller' e7_ in- l-iingn as scbolen,huwelijken en 

kori:en be7emmerend ,:r.rir om  ec; nrt-,10eiing van het indi- 

idu5 mar dat de vo ende I-̀ e' '' e 'sociale aktie namelk, 

nog zo weinig word. J :Jz:t. 

Situatioverkenr-inveel 

In de Verenigje St eten. v -,:rschener t-Iduil en meteen na de 
tweede wereldeorlog al vere. _11.e.rei pi:Jolikaties (Hogers, 

Maslov,oustakas).Hts.  duuDeda ecter-t.01; 1962 voordat men 
een organisatie veer liumanistische -,,sychologie o-erichtte2 
Association for Humanistic Psyee.31-4:jy .(Ar."--e,41 G H°ffinan 
Street,jan Franelsc,California c)-/ii4). 
Sird:Idien schoten e72 Jiv(i,a1 ropt-na en trainingscen- 

tra aJe padastueleJJ uit c'e grcar 	
de stronm boeken 

verschijnt er nil ook een 'J'jdsehrijou-fnal for Humanis-
tic PsychoD'ngy' en publieeren ,70;sohjilende instituten 
rewsletters.A1 met al lijkt de Luman'S-tische psychologie 
zich in de vereriJde SIaten een cit,1* -rn niqetS verworven • ,- evi-, '- - - 
te lic.,,brrn, 



In Nederland is dit beslist nog niet zo.Enkele pogingen in 
het verleden om tot een organisatie te komen mislukten.Maar 
er worden wel duidelijke vorderingen gemaakt:Zo is er aan de 
Groningse Universiteit een lektoraat in de humanistische psy-
chologie(dr.G.Huizinga).Binnen het psychologisch laboratori-
um van de Leidse Universiteit is de humanistische psychologie 
in opkomst en in de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam 
werken een aktieve groep psychologiestudenten en afgestudeer-
den(De Ronde Regenboog) die ook informatie verspreiden naar 
niet-universitaire instellingen en belangstellenden.Tot hun 
doelstellingen behoort onder meer het opsporen en bundelen 
van humanistisch psychologische trends in ons land(10). • 
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10 :Bij Lemniscaat verscnt 07:n reeks vertalingen van werken 
-_ van Maslov,Moustak 	 0 n 00 rs,Rogers 0  

(Dit artikel verscheen e.:rder in de Humanist van 24-6-1972.) 
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PIATSnEFALI7JG VA7 DE TIUM17ISTIC PSYCHOLOGY' 

door Llbert Yieuwland. 

Dit artikel is niet bedoeld als schets van de 'huma-. 
nistic psychology' - hiervoor zijn andere publicaties ge-
schikter 1) - maar als noging tot plar.tsbaptling ervan 
binnen de wetenschap--)elijke en humanisJische tradities. 

De vertaling 'bnmanistische psychologie' heeft terjen-
woordirr, bu.reerrecht verworven, hoewel ze on een misverstand 
berust. Ik weet nog heel goed, dat toen ik dc term voor 
het eerst hoorde, de kwaadaardip-,e vraag bij me opkwam: 
is er dan opk een hervormde of katholieke psychologie?' om-
dat 1_17 best wist dat dit onderscheid niet bedoeld werd. 
Het misverstand schuilt in de 7edachte dat 'humanistic' 
klakkeloos met 'humanistisch: vertaald kan werden. 

'IlmanisM' hooft in het Er-els een aantal betekenis-. 
sen, warvan de belangrijkst7 zijn 2)2  

a. 'devotion to human intersts', dus een centraal 
stellen van de mens in denken 	doen, 

b. 'religion of Humanityl, wn.armeo niet anders dan 
-bij ons bedoeld wordt 7de  levensovertuiging, dié 
probeert leven en wereld te begrijpen uitsluitend 
met menselijke vormonE;' 3), 

c. "literary culture, esp. tat of the humanists'en 
is den de aanduiding van de -- literaire - alfa-
traditie van mensen, die de 'humanities', de huma-
niora of gsestesweten2chap7-,en zoals filosofie en 
taalwetenschap beoefenen° 'Eumanism' staat in 
deze betekenis te7erover vnaturalism', do bè.ta-
mentaliteit van de natmrwetenschapers. 

In het nederlands konen we deze laatste bete%s
do 

 

niet toe aan 'humanisme' en dat is eir7onlijk geï) 
humanistische traditie heeft 	inderdaad mede vo'rtge- 
zet in de geestesweta,nscharnen. Deze zijn. nl, ontstaan 
uit de 'studia humaniora' van de 7,enaissance-humnnisten, 
de studies 'menselIjker' dan de theologie, de bestudering 
van geschriften uit de Oudheid, waarbij het niet om kennis-
overdracht ma -r om vorming vmade -.aenselijke geest ging. 
Deze mentaliteit, die nog voortlocft in onze gymnasia, de 
literaire faculteiten, maar ook in ons hele opvondingside-
nal is een belangrijk stuk humanistisch erfgoed. 

e moeten cienlijk sprekcr VPV twee huma.nistische tra-
dities: do levensbeschouwelijke ;r:(;.a acesteswetenschanne-
lije. In dc levensbeschouwelijk ,pnt liet - om ma-r enkele 
topics to noemen - o verantwoopïjkheid, 
zedelijkheid, '-rechtirheid en med 	nslij'heid. In de 
geesteseteschappelijke 	 ra'fiitie gaat het  om 
vorming, z,lfoi-!tn)ociinF-, oroe „-creiviteit. 77r bestaan 
dus geen princiniele verschillren '-miden9 er is wel 
snrake van duiCeliike acte-)tve-nri1er:. 'e eerste is meer 
ethisch. en beschouwend, 	 en. bcleverd. 
De c-rsf7: is 	 ;JuJnrimj9  de 
tweede iH 171_t 	 - ' 
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De 'humanistic psycholegy l  nu vindt zijn plaats 
vnl. in deze tweede humanistische traditie en dar is 
m.i. in Nederland to weinig andacht aan geschonen. 
'lluman:Lstic °  staat niet teenover 'godsdienstig' maar 
tegenover 'natuurwetenschap-)elijk'. e 'humanistic 
psycholo7,y' analyseert niet slechts 'meetbaar gedrag' 
zoals de behavioristische usycholoTie en niet slechts 
het 'driftmechanisme' van de mens, zoals de psycho-
analyse zou doen, maar heeft aandacht voor de hele 
mens. Ze maakt daarbij geen gebruik van do analyse, 
letterlijk d(- 'ontleding' als methode, maar van het 
'Verstehen', het inlevingsvermon van de mens. Ze 
probeert de mens in zijn totaliteit te begrijpen en 
onderzoekt de omstandigheden, waarbinnen mensen tot een 
rijker innerlijk leven, tot z 'lfverwerkelijking kun-
nen komen. Daarbij heeft zo meer dan de genoemde scho-
len aandacht voor psychisch gezonde mensen, mensen, die 
hun mogelijkheden optimaa.1 weten to verwerkelijken. 
'Humanistic psychology' is dis niet een slecht be-
schrijvende en verklarende wetenschap, op grond waar-
van therapie bedreven kan worden, maar is zelf 'the-
rapie', d.w.z. een voortdurende uitnodiging tot inner-
lijke verrijking. De titels van de boeken zeggen het 
al: geen 'neurosenleer' of ',"1:ressie', maar 'Ik ben 
o.k. - Jij-  bent 	'31ij', 'Ken uw zelfi' en 'Ge- 
nieten' 3). 

Het zich afzetten imn de 'humanistic psycholo-
gy' teer do andere pnycholo2;ische scholen doet wat 
onrijp anti. boze hebben ons im,,,ers al heel wet over de 
mens gelenrd en er zijn toch genoe7 moderne en flexi-
bele behavioristen en psychoanalytici, die zich niet 
alleen ,aar star aan Imro methode houden maar de hele, 
rw,zonde mens op het oe,:' heb ' en. 4an do andre kant 
bestaan er ook in :led -rland ir do psychotherapeutische 
wereld wantoestanden zoals uitgebeeld in films als 
'Family life' en b-schreven in 'Wie is van Jout... ?  4). 
De 'humanistic psycholos,,y 7  heeft dus door hanr alter- 
natieve opstelli 	t.o.v. de gevestigde wecnschappe- 
lijke en psychotherapeut siebe orde zeker eon kritische 

inhoud en aanpak -- hoewel functie, Maar Is verder nua 
broodnodig - eerder aanvullend dan vorva-,1 -ond. 

Iets derelijks kunne 	 zeg:en over het 
humanistische van de 'Iuma 	pyc7..(:)legy'. Ook hier 
heeft ze de kritische functie ifan het op de korrel 
nemen van de overbescbouweliY7e, overraUonel.i en daar-
door kille en 'kale' sfeer, dij, 0 k hot -;ederlands 
levensbeschouwelijke humanisme kenmerkt 5). Ze kar. 
'nieraso 7armte bieden, spe :15 	ea,n herwaardering van 
ilet gevoel en zelfs een zeker vorr; van 7a-tschap)ijkri- 
tiel-, maar za kan 	levenabsc;houwing,,, e redelijkheid, 
dc zedelijkeid, de vern.ntwonrdelljki, eid 	(le fundamen- 
tele 72,:ltscbapijkritiek ni ,t  vervar),;en, 

be  f+ het A. V, de nitC-iïl van do 
"lU1T o cie bic psycholec7' 

nn(,nard deer meder::le verman van 
roepswerk, zenis on 	 tn-7.,ini7s,r,roen in 
zijA vorminspal:-  et en t 19  IC) r 	 -,r-ver to 
rJche-.-men in - e on1eijin7 	 Anistisch Opieidins 



	

Instituut en door er regelmatig. 	in nubliciteitsor7anen 
aandacht wnl to besteden 6). 'innelljk zal er hierdoor 
inderdaad wat meer warmte, speelsheid, creativiteit en 
daardoor jeugd in be'c, Ve,d:)rlandse '.iunnisme komen, 
'raar ook 'nier .is dit alles geen vflrva-Iging maar con - 
m.i. hoonodige - aanvullin en het levensbeschouwelijk 
en et7-dsch getinte humanisme van de 3eginselverk7aring 
en kan hiermce kritisch doerlicht nas mot recht humanisti- 
sche psychologie ecncemd worden. 

Noten: 1) Zie bijv. voorgaand artikel. Dit en een aent;,1 
andere artikelen zijn ongenemen in de documen-
tatiemap 'Hnmanistiache psychologie' te bestel-
len bij hot lumanistisch Verbond, noetbus 114, 
Utrecht. Vors" er worden er 4 radiouitzendingen 

	

van 'iet Vorbo-ld 	en O Zondagoctender - in de 
maand Nove:nber aE,n Fewjd. 

2) 'The' concise Oxford Dictionary',1959. 

3) Prof.dr,P.C.Kuinerz'rcurosenleer',Deventer,1972 
F.Hacker: T Agressie,de verloedering van de moderne 
wereld',1,mbobocken:1072. 
Thomas.A:jarris:'Ik ben o,k,-Jji bent o.k.,hoe we 
kunnen leven en 1,,,,ten leven',Amboboeken,1973. 

C.Schutz:'Elij,het verruimen van het mense-
lijk bewustzn',Ainhabocken 1970. 
Perls,Goodmarr,TTefer-_ine:!Ken uw zelf!',Bakker, 
Den Haag,1972. 
Alexander I.owenenieten,hoe hot te bereiken', 
Alphaboeken, 1974. 

4) Jan Foudraine:'Yie i5 van hout...' Amboboeken. 
5) Vraaggesprek met Prof.dr.F. Thoenes in 'Het woord 

van de week' van r oktober 1973 
6) zie noot 1. 

BOEK"USP2SfiNG 

--A SCREAM AW,".Y FMM HAPPISS- . 	----- , 
is een boek over groopeth'erapie van de ;,merikaanse 
psychiater Daniel Oasriel. 
Casriel was oorspron17.nlill‹- psychoanaliticus met een 
praktijk in New York.In ;965.  begint hij met groeps-
therapie voor zMn natiuten. Langzamerhand ontwik-
kelt hij een methode waarin verbale encountertech-
nieken gekombineerd worden met op schreeuwen ge-
richte "oefeningen'. Bij  dc,e0  oe timingen wordt het 
gebruik van woorden geMinimalireerd. en kout de na-
druk te liggen op "survival  nacoda' emoties. 

Casriel onderscheidt 5 survivni hvsed ematiesvrees,woode, 
pijn,liefde en lust. 7 noemt zc sr-L,vival based,omdat ze 
volgens hem een fundamentele rol' ,2.--Djen in de handhaving 
van het individu in zijn or-e--': - -- - -:-, • V Igcr 
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In zijn boek zet Casriel uiteen hoe hij tot groepstherapie 
gekomen is,wat de funktie is van het schreeuwen als toch-
niek,welke de voordelen zijn van groepstherapie boven indi-
viduele. psychotherapie (met name boven de psychoanalyse) 
en wat volledige therapie volgens hem Meet inhouden. 
Hoewel in .het oog moet worden gehouden,dat Casriel. schrijft 
over therapie-groepen,en relatietrainingen niet de opzet 
hebben therapeuties to zijn,lijkt veel van wat Casriel over 
bovenstaande punten schrijft belangwek'cend genoeg om er een 
samenvatting van te geven. Een aantal eveneens in het boek 
ter sprake komende onderwerpen laat ik hierbij achterwege. 
Dit betreft' onderwerpen als de rol van groepsleiders,funktie 
van katalysatoren(soort co-trainers,die echter door hun' po-
sitie minder rol gebonden zijn en daardoor vrijer zijn m.b.t. 
emotionele uitingen),regels en strukturen,marathons,gevaren 
welke aan groepen' verbonden zijn/lijken,groepsverslaving en 
groeps-"cultisme". 

Casriel gaat uit van de reeds eerder genoemde 5 survival 
based emoties. Onze cultuur is niet afgestemd op bevrediging 
van de op - overleving gebaseerde emotionele behoeftes van de 
mens. Indien deze behoeftes onbevredigd blijven, is destruk-
tief gedrag het gevolg. C.maakt een onderscheid tussen nut-
tig.gedrag voor de maatschappij en nuttig gedrag voor het 
individu zelf s  Destruktief gedrag is dan gedrag waardoor 
individuele produktiviteit (=anticiperen op behoeftebevre-
diging en geluk) stagneert. Hierbij moet rekening worden ge-
houden. met het feit dat er van destruktief gedrag in boven-
staande betekenis sprake kan zijn,terwijl het individu volgens' 
de sociale normen' gezond is,dwz. geen symptomen vertoont,b.v. 
de carrik.ebouwer. Waaruit volgt ,dat gericht zijn op genezing 
vah symptomen(=waarneembaar afwijkend gedrag) niet voldoende 
is. 

De therapie van Casriel richt zich vooral op die mensen• 
welke onder de psychiatriese labels "neurotici' en "karaktér-
gestoorden" vallen(Ik zal in deze samenvatting de terminolo-
gie die Casriel gebruikt' handhaven ondanks een aantal bezwa-
ren die ik daartegen heb.). 

Pijn of vrees zijn emoties die aanzetten tot vecht of vlucht-
reakties. Deze reakties zijn kenmerkend voor de neuroticus, 
met 	de bron van gevaar niet met dien verstande dat bij uitwen-
dig is,maar inwendig. Hij ontwikkelt een gedragspatroon voor 
de bevrediging van zijn emotionele behoeftes,dat er op gericht 
is om angst opwekkende situaties te vermijden. Dit zal nooit 
geheel lukken,en om de in de loop der tijd steeds verder toe-
nemende druk van de angst te verlichten ontwikkelt hij een 
psycbologiese uafwijkine,die hierop neerkomt dat vecht en 
vlucht reakties niet langer adekwaat optreden. Van belang 
in verband met wat nog volgt is dat de neuroticus zijn gevoel 
ervaart hij lijdt eronder ondanks dat hij het misschien niet ,, 
kan uiten. 

Naast 'flight' of tfigbt' ziet Casriel nog een derde na-
tuurlijke reaktie op pijn of vrees;bevriezen. Dit is het on- 

en het in gedachten en in gedrag derdrukken van een emotie 
streven naar het zichzelf isoleren van het gevaar(dit houdt 
niet zonder Meer in ,het vermijd.en van de situatie die gevaar- 

lijk zou zijn). 	 -11- 



We spreken van 'karaktergesteord' als deze onderdrukking van 
emoties verregaand of volledig is en tot een emotioneel iso-
lement leidt, Dij  de karaktergestoorde maken de symptomen 
deel uit van zijn persoonrkheid. Het gedrag dient als schild 
tegen de ervaring(acted out camouflac)pijn en angst worden 
niet meer gevoeld. 

Bij de neuroticus gan,.t . het erom het gevoel van angst (en 
de daardoor ervaren hulpeloosheid) weer om te' zetten in een 
gevoel van vrees of pijn (hier en nu ervarirg). Hoewel vrees 
vaak geassocieerd wordt met hulpeloosheien,stelt Casriel dat 
vrees juist een demonstratie is dat men niet hulpeloos i's: 
het zet aan tot een adekwate 'fli7ht' of 	 reaktie. 

Bij de karatergestoorde gaat het erom de inkapSeling van 
het gevoel te doorbreken. Hierveor is het nodig dat het symp-
tomaties gedrag Wordt opgegeven. Deze eis stelt Cásriel dan 
ook aan 	patienten2Doe alsof je geen.......ben.L!(Gewonere 
voorbeelden van gedrag ter vermding van spanning dan alco-
holisme of drugverslaving zijn te vinden in b.v. Games People 
Play,E,Berne,vertaald als 'M 	 l ''Plens erger e niet",Laphaboek.) 
Tot zover de gedragsfaktor. 	 • 

Gevoel van' angst cf Pn kan een schreeuw alr reaktie tot . 
gevolg hébbet, Cdsriel draait dit omBegin met schreeuwen, 
je komt dan vanzelf het eronder lid; .ende(getransformeerde 
of weggedrukte) gevoel tegen. Schreeuwen mobiliseert het li-
chaam en gevoel is in eerste instantie lichamelijk. Woorden 
leiden misschien wel tot inzicht,maar de ervaring die aan 
het veranderingsproces ten grondslag 1:1Det liggen blijft ach-
terwege. Het uiten 77-Pli 1 0±. r,7700-[ d6or schreeuwen is de be- 
langrijkedte 	vr.n deze therL.7 ,- , 

illUen van gevoel en n-ennnderen van goclrag is nog 
niet voldoende voor een succesvolle therpio ,  Iemands per-
soonlijkheid ontwikelt zich behalve op 'dynmies vivo' 
(gevoel) en'symptomatiee! nivo :( 	1geal ) ook op 'identiteits- a 
nivo'. Dit laatste slaat on de attitudes die iemand ten op- 
zichte van zichzelf heeft. he identiteibenivo wordt vroeg 
in het leven gevormd er bepaelt• ti oc, con groot deel het funk- 
tioneren op beide andere rivois De kern  van de identiteit 
van een kind vormt zich rond 7.11 behoefte aar lust/liefde 
aan de ene kant,en de prijs-pn/gevaare die hij' ervoor moet 
betalen. Hij leert anticiPerem ob ;̀e-lot of PIP ,  

,,n ticipeert op genot of In de wijze waarop het indivinu' 
pijn, onderscheidt CasriDl 3 persos-21 'jkheidsprofielen:gezond, 
acceptor en rejector. In het ben van het boek(hfdst.4) 
stelt Casriel E vragen ter diagnose en. min o meer daarop 
aansluitend geeft hij 8 ujtsnruneier d-ie terarlen een profiel 
van 'emotioneel gezond' volmen,-}rtiluderend uit deze uit- 
spraken stelt hii,dat het punt wal- het 	gaat bij het be- 
palen of iemand 7e7ond is of niet 	

ie 
i2  dat oen gezond persoon 

anticipeert op succes waar hij/zij nlczr aan beleeft,niet 
op pijnlke of angstige A_slukkinr, 

De 'Rejector' daarentegen ntie,,) n2r-i op pijn,vreest deze, 
trekt zich terug en leeft in orn enioneel isolement. 
Ogenschijnlijk neemt hij gewoon cs. el nr,r, het leven(hij/zi: kan 
b.v. trouwen) maar zal niet 	. e,- 	betrokken zijn, De 
pr. is voor liefde is te groot(n.1, - - cet opgeven van zijn/haar 
zelfstandigheid)Hij kan geven njtrA ni 	_ (_o 
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De Acceptor is bereid voer warmte,liefde,erkenning te beta-
len. De grootste prijs is wel identiteitsverlies. Voor hem is 
alleen zijn het ergste wat er bestaat. 

Inzicht  in de wijze waarop iemand reageert m.b.t. bevredi-
ging van do emotionele behoeftes vormt de derde hoeksteen van 
de *l-erapie van Casriel, 

easriel wil zijn therPie zien als opvoedingsproces. 
Opvoeden gebeurt in relaties en hiervoor is de one-to-one 
relatie niet voldoene.ilij poogt op to voeden tot emotionele 
zelfstandiheid.Vaak is docr de nard van de individuele-
therapie -relatie(helpor-geholpene) juist sprake van een au-
toritaire reletie,wearin de patient afhankelijk is van zijn/ 
haar therapeut. 

Nog een aantal andere nadelen van do psycho-analytische 
one-to-one therapie worden voorkomen. 
Analyse .vereist con zeker intellectueel nivo waer veel mensen 
of door opvoeding (lover class addicts) niet over beschikken, 
of dat ze door de situatie waarin ze zitten(emotionele mooi-
lijkheden)niet kunnen gebruiken. 
Schreeuwen,huilen,uitwiss'oling ven moties zijn in die pa-
tient-therapeut relatie moeilijk to realiseron.De anwezig7  
heid van meer mensen reeft betere waarborgen tegen nadelige 
gevolgen vm de (vol pens de psycho-analyse)noedzakelijke 
overdracht en van projecties. 
Bovendien ziet Casriel groenstherapie als een veel efficien-
tere werkwijze(tijd,r,eld,beSchikbare therapeuten). 

Een argument tenslotte dat niet voortkomt uit de vergelij-
king tussen beide therapie--vormen is R:?.t Casriel het leven in 
groepen als -:.7.onInerend voor de mens ziet en dat deze behoefte 
biologisch bepaald is. 

Een aantal meer praktieso 7-kon zijn in het bovenst - ande niet 
aan de orde gekomen. Eon  d-arvan ie het "kontrakt" tussen 
deelnemers en groenliders. Veel van wat er in groepen gebeurt 
lis' t te herleiden tot dit kontralTt.in tegenstelling tot de 
groepen zoals deze door hot H.V. 7eorganiseord worden,i3 het 
kontrakt voor de "I es Identity Groups-  therapeutis,ch van aard. 
Dit heeft cnkeln verschillen tot 	volgoLlet name het diagnos- 
tisch selecteren van slensen,die wol of niet geschikt zijn, 
gebeurt niet bij relatie-trainingen,  Ook do eis van godras-
verandering(doe alsof )is enkel vanuit o: theraneutisch kon-
tralct te stellen. De deelnemers van relatie-trainingen werken 
aan Cie facetten van hun persoonlijkheid v-oran ze willen 
werken, Ook is (mede vanuit het  oogpunt v7n vorming i.t.t. 
therapie) 1-,et p;:ebruik van rr.edisch-dir:gnostische etiketten 
(pationt,neuroticus,karakteresteorrAvolkomen onhoudbaar. 
Casriel zegt , ialiswaar bezwaar te7en deze etiketten te hebben 
desonde.nks gebruikt hij ze toch.. Bij dit bezwaar-  aangekomen 
wil ik no7 een aantal Punten ven kritiek noemen. 
Casriel hanteert een biologisc'e 	 .grijpt tere 7 op 
het leven bij de bvisner ls veorbo' s 1 1  voor op overleving 
0-e1)n3erdc groonrivormnn,wri-2 	tuur no; j ..een storende 

4ii det therT- isrosnen zoals .L 	• 	 - '-e'o-  is Van daaruit stelt 
-- 	_de Jeneete bevredie-,en. hij 'ie schetst 	 1 O 1") 1 0 	n' iSC rl 
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Deze- argumentatie is volgens mij niet waar te maken en bo-
vendien zou hij volstrekt overbodi zijn,als Casriel zich 
hield. bij wat er lischalij - obourt.d,00r schreeuwen.Hier 
gaat hij zeer weinir onin,noral 	 ?E zien de 'cen- 
trale pl»- ats van schreeuwen in zijn methode 
Een ander bezwaar heb ik te cri enkele waardepatronen die 
zonder enige discussie of liltleg gehanteerd worden.(b.v.een 
homoseksneel met kontaktmociliilleden wordt voor het eerste 
behandeld). 
Desondanks vond ik 	scream away from hanpinees een goed 
boek. Ondanks de torminelo:- io is heet leesbaar geschreven 
en sterk praktisch gericht. (De theorie ontstond ook pas na 
de nraktijkorvarin,zoals hij zelf zegt).at hij schrijft 
over F;roensregels en andere -urten die ik aan het begin 
genoemd heb,maar die hier niet aan de orde zijn 7e,weest • 
vond ik erg waardevol.Zoker de moeite van bet 1. zen waard. 

Jan Hein 71ooren. 
A scream away from hanniness. 
Daniel Casriel,MD. 
Grosset/DunlaD,Luc.• 
Publisbers Her York. 

uSMCHTIM C7T_121?[TM 	''.1.1r-P,'-'2.T7IT7G;;  organiseert 
deze winter een aentnl n-Jonden tijde-  'nselke verschillende 
sprekers een inleiding, zi7,11en hal don w,--sarover vervolgens 
in kl in 7,r0e').JC:5 r.-:eprn,ct zrJ worie,.-i.be'ze avonden zijn 

vrijda  r  18 	 ior. 	ns7ohiater i voorzitter 
van het centrum Voer zelfboZin-:11r -- en p.d° 
peut en medewerker van eet Loftri?' '4r to tuiden, 
overrvaren en ontmw:ten in do groen". 
vrijdag 17 nove-J-nerV.van 	 nsvchiater en een 
verte, r,enwoordi,7nte,- vn.fl de Stichting 	- nter te _:,.msterd,m 
over 7 .• De 	 de atnosfeor in de 
groin'; 
Vrijdar 20 december,RLnnorp-),,t in Utrocht 9l'odaktie- 
1.id 9finx en J.7oet,seniv- H,, - -edaktielid Sfinx 
overti1st2n bij 2_-ti 	t> 
vrijek fr, 17 	sruari., 	;1.3_- T 	r  9  -b-,n *L- L o7, 71-1, 	 Int er- 
aktie 	 er 	'ielY.f:eu'iuT--2,on .rDsv- 
chdater en -rlet-,1 70a71th r-ensult-tra te ItLcht,lid van de 
Wlad 	 1“-)t Con .:;rum voor 	 over; 

''Emotie] e( 

	

. 	9  Plaats "orest)---rhuir S--"-n7- n - r,L 	J 2 t/Y11  10 te .;',I(km. 
rorester5)-H, 	Harikbc.r 7.7--1" ;let 	 '7:,tation 

met tramlijn 49 venaf Leidsenlni)-, 	r_li -in 79 1°. 

Aanvang- van je bijoonkomstenJ 
Vanaf 19.3C) hert, u welko 	 Partj!rs''lis om ion k(1) 
ko -Pie te drink -m en met wr.- t 	 sr'7- k-n° 
Om 20.00 be ir'. 	r)ro7r. 


