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Ten geleide: 

In dit nummer een artikel van Arnold R. Beisser over 3 
fasen, waarin het identiteitsvormingsproces in groepen verloopt. 
Identiteitsvorming of 'identificatie', zoals hij het ook noemt, 
is een nogal zware term in het Nederlandse woordgebruik. Onder 
'identiteit' wordt meestal 'de' identiteit van iemand verstaan: 
het antwoord op de vraag: 'Wie ben ik?'. In een ander woordgebruik 
heeft het woord een wat lichtere betekenis, die meer situatiege-
bonden is. Dan is het het antwoord op de vraag: 'Wie ben ik in 
deze situatie?'. Beide betekenissen hebben uiteraard met elkaar te 
maken en liggen in elkaars verlengde. Door in situaties op adekwate 
manier je identiteit te leren vinden, werk je aan je totale 
identiteit, je persoonlijkheid. Met name kleine groepen nu, 
zijn volgens Beisser in onze massa-maatschappij van eminent belang 
voor de persoonlijkheidsvorming.-Zonder dia groepen bestaat hét 
gevaar, dat de mans bf opgaat in de massa bf vereenzaamt, terwijl 
in de kleine groep (van 10 tot 15 personen) hij bn op geheel eigen 
wijze kan functioneren bn dat binnen een geheel kan doen. Een 
warm pleidooi dus voor het groepswerk en speciaal belangrijk voor 
het humanistische groepswerk, omdat daarin en met name in de 
groepen voor geestelijke vorming en verzorging het begrip 'identi-
teit' centraal staat. 

Verder in dit nummer door Albert Nieuvland een boekbespre-
king van het boekje van Sfee=rding: 'Begeleiden van groepen' ,waarin 
ook behalve een voorfase 3 fasen in het groepsproces met de daar-
bij behorende  konsokwenties voor het. begeleiden ervan worden onder-
scheiden. Interessant is de vergelijking van Beispers 3 stadia 
met die van Stemerding. 

Tot slot een overzichtsartikel over verschillende vormen 
groepswerk door Denijs Bru • Denijs is Belg en begeleider ontmoe-
tingsgroepen van hát Humanistisch Verbond an-is verder toegetre-
den tot de redactie van Ont-moten in de praats van Jos - Schuermans, 
die wegens tijdgebrek helaas moest uittreden.  Denijs, welkom en 
dat we maar veel pennevruchten van je mogen ontvangen! 

Redactie. 



IDENTITEITSVORMING IN GROEPEN. 
bewerking 
Arnold R.Beisser in "The Jour- 
nal of Humanistic Psychology" 
(najaar 1971) door 

Albert Nieuwland, 

Een helder besef van wie je zelf bent, van identiteit, 
is van essentieel belang zowel voor het effectief fune- 
tioneren in groepen als voor het persoonlijk functioneren. 
Het identiteitsvormings proces staat centraal in groepen, 
expliciet in therapeutische- en ontmoetingsroepen, im-
pliciet in taakgericht groepswerk. 

Identificatie, het identiteitsvormings proces, kan, zo-
als de psychoanalyse doet, beschreven worden als een on-
bewust verdedigingsmechanisme, waarbij een 'ego' de eigen-
schappen overneemt van een hem bedreigende, overheersende 
ander. Zo .opgevat_kunnen echter eigenschappen die niet bij 
anderen voorkomen, niet verklaard worden. Daarom wordt de 
term identificatie in dit artikel gebruikt om een dyna-
misch proces van groei en integratie aan te duiden, dat 
gericht is op de volledige verwerkelijking van de mense-
lijke mogelijkheden. 
Identificatie houdt hier dan ook in: het scheppen van 
een uniek zelf na de omgang met anderen, een proces dat 
niet beperkt is door de eigenschappen van de bedreigende 
overheersende anderen. 

Het proces van identificatie kan gezien worden als een 
op zoek zijn naar zichzelf, naar gegevens om de vraag 
'wie ben ik?' te benntwoorden. Groepen die niet spe-
ciaal de identiteit van de deelnemer bevestigen, 
scheppen con crisis, die con belangrijke prikkel voor 
het groeiproces kan worden. (Lradford,1 )). 
Hoewel dit kenmerkend. is voor taerapeutischeT en 

groeigroepen, gaat het ook in. toenemende mate op voor 
andere sociale en taakgerichte :roepen. Ze kunnen de 
'ontdooi' fase schepoen die volg ons Kurt Lewin een )  voor- 
waarde is voor groei. 

Het persoonlijke identificatie proces heeft in de 20e 
eeuw zowel in wetenschap als literatuur speciale aan-
dacht gekregen. De moderne mons is dubbel 'ontheemd'. 
Hij heeft de traditionele.identificatie  modellen ver-
loren en moet nu zelf in een vervreemde maatschappij 
naar nieuwe modellen zoeken. Werk en vrijetijdsbesteding 
zijn sleur geworden en dragen weinig bij tot het zelf-
besef omdat ze mechanisch en opppervIakkig-verricht 
worden. Geografische en socia1,6 5,0biliteit, het verval 
van de familie, de anonymiteit van de stadsbevolking 
en de vervreemding van politiek, religie en beroep 
hebben verder da mogelijkheden verkleind om tot een 
persoonlijke identiteitsvorming te komen. Daarom zijn 
die kanten van het groepsproces, die de persoonlijke 
identificatie vergemakkelijken tecreawoordig van bij- • zondere waarde. 
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De kleirl&_gngp is  een belangrijk gebied waarop de  moderne  
mens zichzelf kan vinden.(onderstreping van de vertaler) 

Dit artikel beschrijft drie fasen van het identificatiepro-
ces. Het stelt een rangorde in deze fasen, waarbij de eerste 
twee als voorwaarden voor de derde worden gezien. Ze heten 
de stadia van lont-differentiatiel, 'differentiatie' en van 
'ware identiteit'. 

ONT-DIFFERENTIL.TIE IN Gi-t0EPEN 
Bij der start van een groep stelt de deelnemer zich de vraag: 

'Hoor ik hier thuis?'. Hij zal de pogingen van de groep om 
overeenkomsten te vinden tussen hem en de andere groepsleden 
kritisch bekijken. Vaak gebeurt dit niet bewust maar in een 
vaag-bewust afmeten van zichzelf t.o.v. de anderen. Het is het 
zoeken naar het 'kleinste gemene veelvoud', een bepaald aan-
tal kenmerken dat gemeenschappelijk moet zijn, voordat het ge-
voel van erbij horen, opkomt. 

Schutz (2) heeft dit de T inclusiefasel genoemd. ,Deze kan 
omvatten het zoeken naar iemand zoals jezelf om een tweetal 
te vormen, het (ver-)vormen van de anderen naar je eigen i-
deaalbeeld of het presenteren van aantrekkelijke kwaliteiten 
van jezelf. De uniekheid is voor het moment terzijde gezet en 
de aandacht is gericht op de gemeenschappelijke eigenschappen. 

Bij de eerste grove pogingen om het gevoel van 'erbij horen' 
te bereiken is de deelnemer graag bereid zijn speciale kwali-
teiten, waardoor hij zich van de anderen onderscheidt, op te 
offeeen. Hij zoekt een fusie met de, het meest in het, oog lo-
pende kenmerken van de anderen. Deze beginstap in de 
lont-differentiatie' kan het 'demografische stadium' genoemd 
worden, omdat de meeste leden zich concentreren op de meest 
'gewone' eigenschappen van de anderen, zoals: waar ze leven, 
hun beroep, informatie over hun gezinsleven en persoonlijke 
ervaringen. Dit kan gezien worden als een poging om het 
kleinste gemene veelvoud te vinden. Deze eerste pogingen 
kunnen verschillen in de mate waarin ze bevredigende iden-
titeiten en interacties opleveren. De leden kunnen bijvoor-
beeld ontevreden worden met de interacties, bepaald door 
bovengenoemde eigenschappen en ze kunnen over mogelijkheden 
willen beschikken die diepere relaties en grotere expressi-
viteit opleveren. 

De tweede stap bij de ont-differentiatie is het gevoel van 
'dit is een goede groepf., 1we hebben veel gemeen' of meer 
informeel:'dit zijn lui zoals ik'. 

De derde stap is een Lieer veralgemeniseerd gevoel van: 
'we zijn toch allemaal mensen'. Dit vanzelfsprekende feit 
wordt vaak als een dramatische ontdekking ervaren en geeft 
een nieuw gevoel van intensiteit en volledigheid. Ermee 
gepaard gaat dikwijls de ervaring van 'echtheid' en verruk-
king. 

Het intense gevoel dat men verwant is aan alle andere men-
selijke wezens (en misschien zelfs aan het Ij.) is de laatste 
stap bij de ont-differentiatie en is ongeveer wat Freud het 
'oceanische' gevoel noemde. 



De meest op de voorgrond tredende angst bij de ontdifferen-
tiatie hangt samen met het besef dat er verschillen bestaan 
tussen het zelf en de anderen.. De deelnemers proberen deze 
sociale afstand te verkleinen, wat dikwijls wordt uitgedrukt 
in het afgrijzen dat men vertoont, wanneer er een conflict 
uitbarst in een groep. Dit wordt nl. bijna altijd snel afge-
dekt. Meegaandheid en vriendelijkheid kenmerken het proces 
van ont-differentiatie. 

Aan de andere kant komen er ook angsten 133J  voor, zoals 
de angst het 'zelf' met al z'n unieke eigenschappen te ver-
liezen. Deze angst wordt uitgedrukt door het gevoel 'opge-
slorpt' te worden door dn groep. Mensen tellen zich dan 
ook vaak gereserveerd op omdat ze het vage gevoel hebben, 
dat hun handelingen blijvende consequenties zouden kunnen 
hebben en het een verlies van onafhankelijkheid zou kunnen 
betekenen. Het kleinste gemene veelvoud van de groep wordt 
dan ervaren als een inperking van de individuele ontwikke-
ling en het groepslidmaatschap als een 'niets' omdat het 
het opgoven van de persoonlijke kenmerken inhoudt. Dit 
luidt dan de differentiatie fase van het groepsproces in. 

DIEFERENTIATIE IIv GROEPEN 
Zichzelf te ervaren als een uniek individu is een funda-

mentele menselijke behoefte. De vorm die deze kan aannemen 
.is afhankelijk van de cultuur. In de westerse beschaving is 
zo het individualisme een 'id6e fixe l  geworden. 

Het wordt zowel minderwaardig als gevaarlijk gevonden als 
het individu de voorschriften of overeenkomsten van de 
groep totaal accepteert. Als er maar enigziná de mogelijk-
heid toe bestaat, probeert het individu zich een unieke 
rol te verschaffen.-  De grens aan deze mogelijkheid wordt 
echter bepaald door 'het afwijkend gedrag', dat het voort-
bestaan van de groep of zijn leden in gevaar brengt. De 
menselijke geschiedenis is bezaaid met de problemen die op-
geroepen zijn doordat grocpsbewefdnSon volledige onderwor-
penheid eisten. (Gilbert,.(3),Goodonough,(4)). 

De verplichting, die het individu heeft om autonoom te 
zijn, werd op dramatische wijze aangetoond bij de Neurenberg-
se processen, toen mensen tot individuele medeplichtigheid 
aan oorlogsmisdaden werden veroordeeld, alleen omdat ze niet 
in verzet waren gekomen tegen bepaalde groepshandelingen. 

De eerste pogingen tot differentiatie zijn net zoals die 
tot ont-differentiatie dikwijls nogal ruw en algemeen. 
Ze worden vaak uitgedrukt in alge-ene gevoelsmatige uit-
spraken als 'ik ben het er totaal niet Mee eens' of ' wat 
een waanzin'. Later kunnen ze verfijnd worden en kan er 
gepreciseerd worden waar men het -orecies niet nee eens is. 
-De gevoelscomponenten bij de beinnende differentiatie en 

ont-differentiatie kunnen verschillen. Aan differentiatie 
gaat vaak een gevoel van zelfbewust huid of agressie vooraf, 
aan ont-differentiatie een}gevoel van  eenzaamheid en wanhoop.  
Beiden kunnen een angstgevool oproepen, maar ook 'ge-eroti-
secrd' werden. Het kan verschrikkelijk,  maar ook erg lekker 
zijn om een met de groep te zijn of om je uniek en alleen te 
voelen. 



Tijdens de ent-differentiatie en de differentiatie kan er bij het 
groepslid verschil ontstaan tussen hoe hij bepaalde gevoelens er-
vaart en hoe hij ze uitdrukt. Zo zal hij de neiging hebben versctlil-
len met andere groepsleden aan te dikken om zo zijn individuali-
teit te demonstreren. 

De laatste fase van de differentiatie gaat in wanneer het in-
dividu voelt 'waar hij staat' en dat ook kan accepteren. De dif-
ferentiatie kost dan minder moeite en strijd. Het groepslid ziet 
zichzelf 'gewoon zoals hij is'. Dit inzicht kan plots komen met 
een aha-beleving, maar het kan zich ook langzaam en onopvallend 
ontwikkelen. Het groepslid begint te voelen dat hij niets hoeft 
te doen wat hij niet wil. Hij heeft het gevoel zijn handelingen vrij 
te kunnen kiezen. Hij begint zich te realiseren, dat hij maar het 
best zichzelf en niet iemand anders kan zijn. Hij begint het ver-
schil te voelen tussen zijn en pogen. Hij overschrijdt de groeps-
normen al dah niet, niet omdat hij gedwongen, wordt of 'zo hoog 
nodig moet', maar omdat hij het vanuit zijn diepste zelf wil. 
Deze zelfverwerkelijking kan gepaard gaan met een gevoel van ver-
rukking, speciaal als zij als een plotselinge gebeurtenis erva-
ren wordt. De aanvankelijke gevoelens van agressie en angst zijn 
tijdens het proces van differentiatie veranderd in fijner onder-
scheiden affecten als pijn, liefde en blijheid. 

WARE IDLNTITEIT 
Wannej.E er-  één vermenging heeft plaats gevonden tussen de pro-

cessen van ont-differentiatie en differentiatie treedt er een 
nieuw niveau, identiteitsvorming, op, gepaard gaande met gevoe-
lens van bevrijding en verruimd bewustzijn. Dit wordt vaak uitge-
drukt als 'Alles is glashelder, zowel wat ik in mezelf voel als 
in anderen, Wat ik denk is identiek met wat ik voel. Ik voel me 
congruent. Ik voel een 	 m spanning of ongeak. Ik beoordeel mezelf g 
noch de ander in termen van 'behoren'. Ik heb een gevoel van rust 
en vrede.mwr heb tegelijkertijd rijke emoties en cie uitdrukking 
ervoor tot mijn beschikking. Ik kan spontaan handelen en tevens 
mijn handelingen kiezen'. 

Beschrijvingen van deze aard zijn er in de literatuur en de re-
ligie van de meeste culturen te vinden. Meestal wordt deze staat 
van bewustzijn naar zijn govoolscoliponenten beschreven, omdat deze 
dramatisch zijn. Oosterse roli2;ies beschrijven zo 'Satori' en de 
staat van goddelijk bewustzijn. Westerse godsdiensten gebruiken de 
termen 'vrede met god' of '66n met god', Schutz (5) het woord 
'blij'. Deze verschillende ter-len beschrijven gelijke gemoedstoe-
standen. 

De bewustwordingsprocessen die hiermee samenhangen vormen de 
integratie van de fasen van differentiatie en ontTdifferentiatie. 
Er is erkenning en acceptatie van het zelf als uniek en autonoom 
met een verhoogd besef van dg grenzen tussen 't zelf en de ander. 
Tegelijkertijd voelt men zich e6n ;let de ander, de anderen, de 
mensheid. Dat er zoveel verwarring bestaat bij de beschrijving van 
deze bewustzijnstoestand komt Omdat er verschillende opvattingen 
over de mons zijn, ieder met verschillende opvattingen over het 
bewustzijn. 

In het ene geval wordt dit verbonden met een gevoel van afzon-
dering en uniekheid, in het andere met een gevoel van 'behoren 
bij'. Dit heeft verder begrip en studie van deze staat van ver-
ruimd bewustzijn tegengehouden. 
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Er kan geen woord voor gevonden worden, - waandoor de erva-
ring, hoewel algemeen bekend, moeilijk to 'pakken' was. 

ALLE 3 STADIA ZIJN NODIG 
Carl Rogers en Frederick Perls zijn beide, belangrijk voor 

Me geweest hoewel ,hun wijzen van aanpak diametraal tegenover 
'elkaar lijken te •staan. Rogers benadrukt bij de aanvang van 
een groep de overeenkomst in ervaringen tussen hemzelf en 
de groepsleden door middel van empathie, d.w.z. door zich 
in de groepsleden in te leven. In een later stadium, bena-
drukt hij pas de verschillen. Perls,aan de andere kant, 
benadrukt vanaf hot begin van do groep do autonomie van 
do groepsleden en weigert iedere alliantie. Hij focust op 
de inter- en intra-persoonlijke verschillen en uniekheid. 
Pas laat in de groep ondersteunt hij zwijgend gevoelens van 
eenheid in de groep. 

Rogers en Perls blijken verschillende aspecten van per-
soonsgroei te benadrukken: Rogers ont-differentiatie en 
Perls differentiatie. Toch is bil ieder van hen ook het 
andere aspect steeds impliciet aanwezig. Rogers zoekt na-
bijheid vanuit zijn eigen sterk gevoel van uniekheid; Perls 
zoekt contrast vanuit zijn bij-de-ander-zijn. Rogers en Perls 
demonstreren de vaak gedane waaeneming, dat swimije groeps-
leden eerst samen gevochten moeten hebben om elkaar lief 
te kunnen hebben en dat anderen eerst lief ::moeten hebben 
om te kunnen vechten. 

De mate wa-rin cie groep het gedrag van een groepslid 
accepteert speelt een elementaire rol in zijn individuele 
identificatieproces; Men kan zich zo afkeren van een deel-
nemer, die zich al te graag aan de greep overlevert-of die 
zich al te gereserVeerd blijft opstellen. Deze afkeer kan 
tijdelijk zijn maar ook blijvend, wanneer zijn gedrag do andere 
deelnemers to zeer confronteert 	hun eigen angsten. 
Verder is de mate way rin iemand zijn' eigen eigenaardigheden 
in de groep accepteert afhankelijk van de acceptatie ervan 
door de anderen. Evenzo is de nabijheid die iemand t.o.v. de 
groep voelt afhankelijk Van do mate waarin hij er ook door 
de groep bij betrokken wordt. Groepen kunnen zo blijven sto-
ken bij het ondersteunen van slechts bepaalde fasen van het 
identificatieproces, met name de differentiatie en ont-
differentiatie fase. Dit heeft ean  zeer negatief effect op 
zowel het individu als de groep. 

Een speciaal gevaar bestaat, wanneer iemand in een andere 
groep de ervaring van 'saterit,finnerlijke bevrijding' of 
'blijheid' heeft gehad. .danneer hij hiermee komt, kan da 
groep deze ervaring ontkennen of zelfs negatief waarderen , 
waardoor het groápslid zijn ervaring als 'niet geldig' voor 
deze groep beschouwt. Dit kan de ,reeg naar deze ervaring 
voor de hole groep blokkeren. 

Het ontwikkolingsproces, dat we  hier voor de kleine 
groep beschreven hebben, geldt ook voor do maatschappij 
als totaal. 
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Het dilemma van de moderne.mens is gepolariseerd door de keuze 
tussen het vinden van een plaats in de maatschappij en het vinden 
van een plaatsje helemaal alleen voor jezelf, ver weg van de 
massa. De kleine groep, waarin de mens op heel persoonlijke wijze 
en vrij functioneert in een geheel, kan. voorkomen dat hij of 
ondergaat in de massa of totaal vereenzaamt. 	-- 

noten: 
(1) Bradford, Gibb en Benne:"T-group theory and laboratory me-

thod:innovation in re-education." 
New York:Wiley,1964* 

(2) _.Schutz "FIRO, a threo dinonsional theory of interpersonal 
behavior." 

New York,Rinchart,1958. 
(3) Gilbert: "Dictatorship and adoptive social behavior". In 

"The psychology of dictatorship", 
New York :Ronald Press,1950. 

(4) Goodenough: "Cooperation in change: an anthropological ap-
proach to community development." 
New York:' iley,1966* 

(5) Schutz: "Blij",Alphaboek,1970. 

— - - — - -- BOEKBESP -RE4ING 

In de'sociale en culturele reeks' van de uitgeverij Samson is 
een handzaam boekje verschenen van drs.A.H.S.Stemerding,.: 
"Besplpiden van groepen , inzicht in groepsprocessen en prak-
tische handle ding voer het werken met Groepen". 

Steniording beschrijft het groepsproces in vier stadia. In da, 
voerfase kout vanuit een gegeven sociale kontekst de behoefte 
op om aandacht te besteden aan een bepaalde problematiek, en 
men besluit om daartoe een groep op te richten. Deze voorfáse 
noemt hij ook de 2nioriteitpfp,pe, omdat het funktioneren van de 
sociale kontekst blijkbear als onbevredigend wordt arvaren en 
men prioriteiten stelt om hier wat aan te doen. 

In de eerste,zgn. identiteitsfase, wordt duidelijkheid verkre-
gen over hot groepsdoel on over de plaats van de afzonderlijke 
leden. Zowel de groep als de groepsleden hebben zodoende een 
eigen identiteit verkregen. In do tweede, affectiviteitsfase 
gaat het om de gevoelsmatige relaties in de, groep. De fase 
wordt afgerond als er bij de leden een gevoel van vertrouwelijk-
heid en van bij-de-groep-horen ontstaan is en eeh onderlinge 
emotionele betrokkenheid. De laatste fase is de 2penheidsfase, 
waarin de behoefte ontstaat de groep te benutten voor persoon-
lijke groei en vorming. Dit stadium, dat niet bij iedere groep 
bereikt wordt en hoeft te worden, is uiteraard kenmerkend voor 
ontmoetings- en trainingsgroepen. 

Verder geeft Steraarding algeuene richtlijnen voor het begelei-
den van groepen in dele verschillende fasen. Zo zal de agoog 
in de prioriteitsfase van de groep vooral bij de organisatie 



behulpzaam kunnen zijn, in de identiteitsfase bij het struc-
tureren van de groep, in de affectiviteitsfase bij het op 
tafel krijgen van de emotionele relaties en in de openheids-
fase zal hij vooral individueel behulpzaam kunnen zijn door, 
zijn aanwezigheid, openheid en warmte. Ook al lopen de fasen 
vloeiend in elkaar over of overlap-een zij elkaar, toch moet 
de groepsleider de fasen uit elkaar houden en zijn gedrag 
or op afstemmen. 

Het boekje van Stemording is waardevol omdat het de al-
gemene lijnen van het groepsproces duidelijk maakt en de al-
gemene richtlijnen voor de begeleiding aangeeft. Als zoda-
nig is het geschikt voor beginners. Verdere verdieping 
in specifieke groepsproblematieken (zoals die van gespreks-, 
actie-,of ontmoetingsgroepen) blijft natuurlijk noodzakelijk. 
Stemerding is op zijn best als hij met eigen ervaringen komt, 
op zijn zwakst als hij moeilijke Joctorandussentaal gebruikt. 

A.N. 

IK VOL.:i LEN GROEP e JA JIJ ?i 

Een artikel van Denijs Bru. 

Sensitivity-trainingen, ontmoetingsroepen, groeigroepen, 
terapiegroepcn, enz. , zijn sinds enkele jaren erg "in". Het 
lijkt er echter op dat ondanks do propaganda en actie, zowel 
voor als tegen, nog steeds geen duldelijkheid is gegroeid om-
trent het dool, do inhoud en do vorm van dergelijke groepen. 
Ik hoop dat ik met dit artikel wat neer helderheid kan bren-
gen, Ik ben mij er wel van bewust dat mijn bevindingen en inde-
ling niet algemeen geldend en tevens aanvechtbaar kunnen zijn 
en ik in de beschrijving ervan niet volledig zal zijn. Daarom 
?Jil ik u vragen 011 in plans van te verwerpen of te bediskus-.. 
sieren van datgene waar u niet akkoord moe bent, bij uzelf na 
te gaan wat uw eigen mening of ervaring terzake is. Ik geloof 
dat u op die manier meer duidelijkheid verkrijgt over wat uzelf 
bezighoudt en wat uw eigen geloof is t.a.v. doge "groepen-
oorlog", 

Kijkend naar allerlei martschapeolijke en menselijke aspecten 
van de afgelopen tien jaar, zou 	willen stellen dat de 
mens veranderd is van een "naar-zichzelf-,Jokeerd-type-mens" 
naar con meer "naar-buiten-gericht-type-mons". 

Do renaissance-mens had een innerink  'kompas" nodig, dat 
hij moest verwerven en kigelijk ondorhj.uden. Dit stelde hem 
in staat ore allerlei zeeen te bevaren maer vooral U2 het 
nonrden niet te verliezen. De huidig - e mens ziet meer heil in 
het ontwikkelen van con soort 	 Bil de huidige mens 
gaat het er om een grotere gevoolirghei2 ij ontwikkelen om-
trent wat er mat hem in relatie toi zijn omgeving gebeurt. 
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Die gevoeligheid laat hem toe allerlei invloeden te .ervaren, te 
reagerEn op veranderende situaties, to herkennen hoc men hem heeft 
opgevoed en wat dit nu voor hem betekent, allerlei impulsen te 
voelen, te merken hoe men op bepaalde manieren geconditioneerd is 
en wordt. De huidige mens stelt zich, dan ook moor de vraag naar 
de relatie daarmee, wat zijn mogelijkheden zijn. Deze groei naar,  
gevoeligheid betrekt hem ook direkter bij het probleem van de ver-
andering: alles is in proces, de medemensen veranderen, hoe kan 
ik meegaan, hoe kan ik mee veranderen? 

Vanuit die bovingingen meen ik een aantal tendensen waar te 
nemen welke sterk verband houden met de zin en de waarde van het 
fnnktioneren in groepen. 
a)De klemtoon ligt niet zozeer meer op mezelf als individu, maar 

op het respekt  voor de ander. 
- de 'fIndere" ccfr. levinas:Totaliteit en oneindige) is altijd 

anders. 
- de andere kan nooit gereduceerd worden tot mezelf. 
- wanneer ik de andere wil ontmoeten, kan ik slechts plaats ma-

ken, door mezelf als het ware uit te hollen. Zo kan ik zelf 
ver-anderen. Ik kan "ander" worden. 

- de vraag wordt dan: wat doet de andere aan mij? Terwijl de 
vroegere vraag tegemoet kwam aan do volmaaktheidsidee: wat 
moet ik doen om de beste, de mooiste, de rijkste, de slimste, 
de sterkste te zijn? hu is het: wat kan de ander mij leren, hoe 
kan de ander mij raken zodat ik groei en gelijkkig wordt: 

- tegelijkertijd leeft de bevrijdende idee door, 'dat de mens fun-
damenteel van goede klei „euaakt is (Maslow, Rogers, Perls) 
en dat we ergens 02 een diep nonverbcal nivo familie van el-
kaar zijn en elkaar daar ook kunnen vinden. 

- de wens van iedere mens 02 optimaal met de andere om te gaan 
beweegt zich tussen vereniging en scheiding. Relaties kiest 
men niet, ;me leven nl L.1 relaties en ook scheiden is een we-
zenlijk bestanddeel van iedere relatie. 

b) Een andere tendens is de kleutoon.  die wordt (,e.lefJd op.  de er-
varing,  op de belevin. 

- wat er in me waga-t wordt zear belangrijk. 'wat voel en denk 
ik? Voel.ik me vertrouwd, opstandig, gelukkig, verdrietig, 
tevreden, eenzaam, liefdevol, speels, enz. Bon ik me'oak be-
wust van die gevoelens en de nuances ervan? 

- wat betekenen mijn ervaringen voor mij? 
- "let the words come from the feeling" (Rogers) 
- "what feels goed to be doneil (Rogers) 
- "lose your mind and cone back to your senses" (Perls) 
- ik wil de stroom van ervaring en erkennen en herkennen; komen 

bij- wat ik elk moment ervaar, wat me bezielt, wat ik verwacht,  
enz. 

- in 6611 woord: ik wil vollediG  
"het leven  dient nu geleefdleven? te werden" (R0J;ers) 

- deze tendens wordt soms karikaturaal bij happenin,s, popfes-
tevals, geforceerd streven naar topervaringen, druggebruik 
om high te werden: _ds we laa r  wat beleven i Er racet iets 
gebeuren? 



c) Een . tendens tot 7rotero.  rgpatschppelijke betrokkenheid. 
+ een grotere gerichïkeia- op de sociale probleuatiek 
we willen en moeten de problemen samen aanpakken. Dit 
is in tegenstelling met de renaissancegeest waar hot 
vah de elite moest komen. 

-de nadruk wordt gelegd op het gezamelijk verantwoorde-
lijkheid dragen voor de problemen die we hebben. 

- deze tendens stuit op weerstand. en onwennigheid van 
alle betrokkenen, omdat we dat eeuwen niet hebben ge- 
daan. Het 	derhalve niet in de strukturen opgenomen 
en nog minder is het reeds een verworvenheid van ons-
zelf. 
- we willen het leiderschap en gezag tot een kollektieve 
aangelegenheid maken en het doortrekken tot alle lagen 
van de bevolking (cfroChina). 

- het socialiserend werk begint aan de basis; vb. de 
maatschappelijke onderdrukking van de vrouw is niet de 
schuld van de Maatschappij  of te herleiden tot de Pu-
blieke Opinie, maar begint aan de basis in het gezin. 

- beslissinen.  moeten aan de basis genomen worden. Het 
belang van het gemeenschapoelijk overleg wordt onder-
streept. Inspraak, groepswerk, groepsoverleg en groops-
belevin zijn belangrijke ingredienten geworden in hot 
besluitvormingsproces. 

- nieand doet meer aan politiek dan diegene die er zich 
van onthoudt. 

d) De bron van de vernnderin is te viPa.,-A3DALJ ont YTq-- 
denen 	on'erdruktn de zoekers do underdos de 
vechters;  les unetes ot lee' n' our:-1-1,K. 

+ wie de gangbare lovensvc)erJelon als gold, aanzien, 
enz. bezit is niet -uneijd te verarleren. 

- macht en rjjkdoil 	reraien op progressiviteit. 
- ongeluk, spanning; noodsituaties, ontbering, erken-
ning van tekort, zijn do bronnen van het verlangen naar 
verandering. 

- nochtans een zekere gra'ld van r .tschappolijke welvaart 
is nodig om persoon1]-k groeien nlojJlijk to maken. 

- sukses, macht en rijkdom kr,jn  soms konkurrentie van 
de gevoeligheid voer diep-menselijke  problematiek. Het 
staat goed en het is in wanneer men op tijd en stond op 
de diep Ilensol_ike toer kan 	Zelfs op dat terrein 
ontstaat konkurrentie: sommigen  rivaliseren elkaars 
geluk. 

- de wet van do verandering luistert naar het ekonomisch 
principe : men wil een zainiadu,:l  aan stoornis en een maksi-
mur:, aan vrijheid. 

- verandering zonder  groeimogol; -12  eden leidt tot persoon- 
lijkhei2sverlies. 
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e) De_veranderbaprheid wordt ple_ppsitieve tendens_Eepaatst 
:Eer-á:over eonEMIe2. idapsicke oSTo enz. 

- er treden in do mens en in de ilidaschappij_ allerlei veranderin-
gen op en dat in versneld tempo. 

- wat ik "gisteren' geleerd heb isdvandaag" onvolledig en zelfs 
onjuist geworden. 

- het wordt steeds belangrijker te kunnen veranderen en zich in 
nieuwe situaties te integreren. 

- problemen van beïnvloeding en interakties staan centraal in 
allerlei relaties. Er rijzen vragen rond konflikt, aanpassing, 
territorium en ruil-partnerschap is een gebeuren waarbinnen 
men van elka r leert en door elkaar verandert of elkaar blok-
keert en remt. Een goede koalmunikatie blijft "een must" in de 
omgang met de andere: 

- iemand met een "vast' karakter /can niet veranderen en wordt 
voorspelbaar. 

- het is belangrijk inzicht te hebben in de wisselwerking tussen 
en de onderlinge beinvloeding van systemen en strukturen. 

- de opdracht bestat hierin, dat we strukturen maken die ver-
anderbaar zijn, in de zin dat de veranderingsmogelijkheid struk- 
tureel is ingebouwd. 	 • 

f) Het  ener.--ie  probleem houdt ons steeds meer bozig.. 
- energie stelt niet alleen: hoe ovei.leef ik? maar evenzeer: 
hoe leef ik? 

- de meeste mensen gebruiken slechts hooguit 304 van hun moge- 
lijkheden. 

- iederron moet zijn eigen "propeller' zijn (Perls). 
- wat is mijn eigen energie en waar zit, die energie in mij? 
- wie bon ik? Hoe zit ik in elkaar? Hoe funktioneer ik? 

Ik merk dat deze vragen en ervaringen niet slechts de mijne zijn, 
maar door steeds meer mensen worden gedeeld. Sommige daarvan lij-
ken misschien niet zo modern, maar het komt me voor dat ze een 
veel algemener karakter krijgen. In het licht daarvan wordt het mij 
duidelijk dat die ganse "groepenbeweging" niet voor niets zoveel 
aandacht trekt. Ik geloof dat ze•good aansluit bij wat zoveel men-
sen bezighoudt en ecn gunstige ontwikkeling kan teweegbrengen 
voor de menselijke persoon. Ik weet dat er heel wat aan beunhazerij 
wordt gedaan en wens daarom ook te waarschuwen voor onduidelijke 
groepen en onbekwame leiders. Dit artikel is echter niet bedoeld 
als kritiek. Daarom wil ik nu een aantal grondlijnen duidelijk ma-
ken in de ontwikkeling van de Lg.oeponwaaier. 

Er vallen een aantal tegenstellingen waar tc nemen, naar gelang 
de klemtoon die gelegd wordt binnen de doelstellingen. 
1. Voor de ene is de_perseen. in 	 belangrijk,terwij1 anderen 

de Eyoep en hot roes voces als doel stellen. Gemeenschappe-
lijk is het "interporseeriiijk gedrag". 

2. De ene  vindt deskundlD-ei% n een gespecialiseerde opleiding 
noodzakelijk, terwijl anderen 	 niet zo dwiligend zien. 



3. De ene wenst tekorten pn e?ebreken te herstellen bij de 
deelnemer, terwijl de anderen eerder uit zijn op het 
ontwikkelen van wat reeds aanwezig is. 

Verder kan de kern van het proces gericht zijn op trainen, 
Eneign of gezond maken. 

In alle gevallen wordt uitgegaan van de ervaringen van de 
deelnemers. Gemeenschappelijk is dus ongetwijfeld du erva-
rinpsgprichtheid. 

Het gaat in deze groepen vooral om hoe ik-mij gedraag 
en wat ik daar aan kan veranderen; op wlke wijze verloopt 
die verandering.  en hoe kan ik mijn gevoeligheid voor dit 
alles vergroten, Het gaat in deze groepen niet om het 
opslaan van leerstof of het opdoen van nieuwe begrippen 
en teoretische inzichten . 
SOORTEN  
A- Het funktioneren in de  s7roep staat centraal. 
De oorsprong van dat soort , roepen is terug te voeren tot 
de National Training Laborateries van Bethel in de staat 
Name (V.S.). Na W.O.II werd daar vooral de klemtoon ge-
legd op het inzicht krijgen in en het vaardigheden verwor-
ven in het omgaan met groepen, do groepsverschijnselen en 
het eigen groepsgedrag. 
In deze groepen ga.7.t het niet om de diep-persoonlijke as-
pekten van het ik van de deelnemer, maar oL, het groeps-
proces of het aandeel van de persoon daarin. DJ vorm 
waarin dat soort groepen plaats hebben wordt gekenmerkt 
door con grote mate van onestrukturpordhe41. Er is geen 
agenda, geen gespreksenderwerP en geeh• gespreksleiding. 
Binnen deze groepen onderscheiden zich drie soorten 
a) Laboratorium-training Deze volgt een metode die op 

3e—lea'teern is - d'f'stemd. De deelnemers leren door 
eigen ervaring en de feed-back over hun gedrag door de 
anderen. 	 wordt een klimaat beoogd waarin het moge-
lijk is met nieuw gedrag to eksporimenteren zonder de 
gewone sociale konsekwenties. 

b) Sensitivity-training ; Ook hier spreekt da benaming 
voor zichzelfg het is bedoeld ecei  zichzelf te trainelli 
te oefenen in het gevoelig worden.  Meer speciaal wil 
men de gevoeligheid vergroten voor  allerlei groeps-
verschijnselen, de motivaties van  de andere groepsleden, 
het effekt van het eigen gedrag op de anderen en Omge-
keerd en een groter bewustzijn van het eigen handelen. 

c) T-c7roopg (trainingsgroep) sous r'ebruikt als verzamelnaam 
voor ongestruktureerde trainingen of voor groepen waar 
men duidelijk iets wenst te leren  of zich in iets wenst 
te oefenen. De trainer stelt zitli op als de leider en 
biedt opdrachten en oefeningen aan. In seri-Liise gevallen 
wordt de ervaring ondersteund roet korte teoretische 
uiteenzettingen. Hieronder vinden weg relatietraining, 
kommunikatietraininge empatietrainirig , training in 
doelmatig vergaderen,  groepsoverleg, training in _ rol- 
lenspel, enz.. 
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B-Het persopnlilk groeien staat,eentrael. 
Bij deze groepen is de leider minTfea.-7  afstandelijk en er meer' op uit 
om samen met de deelnemers te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om 
meer zichzelf te kunnen zijn, om echter to zijn. Do ontmoeting met 
de ander is bijzonder .belangrijk en het zich persoonlijk inzetten 
is onontbeerlijk. In de groeihoek vindt men het niet zo dwingend 
dat de trainer een specifieke opleiding heeft gehad. Men is het 
ook niet eens met de veranderingsidee, welke inherent is aan 
groepsgerichte en terapeutische trainingen. Het is hier de bedoe-
ling om de mogelijkheden van do deelnemer te optimaliseren, te 
konkretisoren en bruikbaar te naken. De ontmoeting met zichzelf 
en de andere leden van de groep is daarvoor essentieel. In dat 
soort groepen naakt men voel gebruik van allerlei oefeningen, 
technieken en spelen, Hieronder vinden we de groeigroepen,encoun-
ter, meditatie, ontmoetingsgroepen, etc.. 
C-Centraal_staat de vervolledin van de persoon. 
Deze groepdh beO-7iplete persoon; deeaelneMer die volle-
dig zichzelf wenst te zijn, zich echt en als een geheel wenst te 
voelen. Deze groepen zijn psnhoterapeutisch van aard, zonder dat 
de deelnemer daarom als patient geboekt moet staan. Het gaat 
hier om beter kontakt te krijgen met zijn innerlijke wereld, de in-
tegratie van zijn ervaringsstroon, allerlei gevoelens te aanvaar-
den en te herkennen, blokkeringen en remingen in de groei weg 
te nemen. M.a.w. openheid, fleksibiliteit, zelfstandigheid, echt-
heid en volledig funktioneren to bevorderen of te bereiken. 
De wijze waarop deze groepen verlopen hangt volledig af van de 
opleiding en do achtergrond van waaruit de terapeut werkt. 
Dit kart zijn vanuit de client-centered psychoterapie, een persoon-
tot-Dersoen-terapie waarvan Carl Rogers de vader is. Dit kan 
zijn 'Vanuit de Gestalt-terapie waarvan Frits Perls de vader is, 
of andere benaderingen zoals bio-eneretica, trandaktionele ana-
lyse, psycho-drama, enz. 

Ik kan me voorstellen dat u nu opmerkt dat vele aankondigingen 
van groepen zo onduidelijk zijn in het vertalen van hun doelstel-
lingen, dat het onmogelijk wordt precies te weten waarvoor u in-
schrijft. Daarom probeer ik altijd goed na te gaan wat ik voor me-
zelf eigenlijk wil. Vanuit con konkrete behoefte bij mezelf ga ik 
op zoek nae,r een groep die daaraan kan voldoen. Ik laat ook nooit 
na goed te informeren naar de bédeeling van de groep en de achter-
grond en werkwijze van de trainers. Dit lijkt me noodzakelijk om 
te voorkomen dat ik een kat in een zak koop. 
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DISCUS3IE RELATIONEEL VORYING-5'"ERK. 

In do Humanist (to boginnon mot dim vin 15 _April 1975) is op 't 
ogenblik ,3-11 intorossInto discussie ain da p7ing ovor do zin van 
hot rDiltionolo vormings.Tork voor hot Humanistisch Vorbond on 
ovor hot il dan niet huministisoho orv-In. Dit 	do ook in 
do vorigo Ont-mooton gopublicuo uitslag vin de onqu3to over 
do in hot soizoon '73P74 P'oor.inisoord2  ontmoctingse;roopon. 
(Hum:inist, postbus 114, Utrocht) Bont u troulons 11 lid vin 
bot Vorbond?? 

Rad. 
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