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	Na een lande natte zomer zonder Ont-moetens, 
hopelijk wel met.ontmoetingen, nu een dik en 

afwisselend dubbelnummer. om het goed te maken. 
In Existentiële crisis en het onbewuste bepleit de Amerikaanse 
econoom 7!) Walter A. Weisskopf een hervinden van de religieuze 
dimensie, 'een verloren werkelijkheid', zonder in oude godsdien-
stige begrippen en dogma's te vervallen. Een weg naar dit Atlaa-
tis ziet hij bijv. in het spel. Via een herwaardering van het 
spel als communicatievorm kan het mechanistische van ons leven 
doorbroken worden en de band met het omvattende religieus-onbe-
wuste hersteld. De psychoanalyse heeft van het onbewuste volgens 
hem maar een rationeel-beperkt beeld gegeven. 
In Over normbesef en identiteit filosofeert Hans Roggeveen over 
stof opgeworpen in een Rotterdamse gespreksgroep van het H.V. 
Jan Hein Mooren behandelt in Afstand in ontmoetingsgroepen een 
verschijnsel, dat zich in allerlei vormen overal voordoet en 
dat vaak niet opgemerkt wordt. De goede lezer kan wellicht tot 
goede opmerker promoveren. 
Een nog veel gehoorde vraag is die naar wat voor soort mensen 
de ontmoetingsgroepen van het H.V. bevolkt. Naar deze en meer 
vragen hebben Elly Abas en Theo Roodenburg een Onderzoek inge-
steld. 
In Amsterdam heeft dit voorjaar een wat speelsere vorm ontmoe-
tingsgroep gedraaid, die daarom Spelgroep gedoopt werd en waar-
op een van de begeleiders Wim Roeleveld en 2 deelnemers Lode-
wijk Koenen en Fenny van Heek hun visie geven.. 
Tenslotte houdt Janine Roedema een pleidooi voor het vormings-
model in het humanistisch vormingsonderwijs; in Onderwijs- ver-
sus  vormingsmodel zet ze beide welbewust nogal zwart-wit tegen 
elkaar af om de discussie los te krijgen. 

Redactie. 

Wegens gestegen papier- en portokosten en het verbeterde ui-
terlijk moeten we helaas de (3 jaar dezelfde gebleven) abon-
nementskosten optrekken tot f 17,50 voor 6 nummers. Wilt u 
dit geld per 1 October aan ons overmaken? Hartelijk dank! 
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existentiële crisis en het onbewuste 

walter a weisskopf 

De historische positie van de psychoanalyse 

De term psychoanalyse wordt hier gebruikt om het ortho-
doxe fr'eudianisme mee aan te duiden, het ideeënstelsel, ontwik-
keld door Freud zelf en dienen van zijn opvolgers, die zichzelf 
met trots beschouwen als de 'bewakers van de ware leer'. Dit idee-
enstelsel is het product van een specifieke historische situatie. 
Psychoanalyse is een dialectisch verschijnsel. Aan de ene kant 
hanteert ze een natuurwetenschappelijke benaderingswijze. Ze re-
duceert de psyche tot een afgeleide van de natuur. Aan de andere 
kant betekent de psychoanalyse echter een herontdekkirgan de 
innerlijke wereld van de geest en van de psyche in de vorm van 
het onbewuste. Het eeuwige weten van de dieptedimensie tussen li-
chaam en geest, die door de Westerse beschaving vergeten was, werd 
herontdekt, alhoewel in een wat tweeslachtige vorm. 

Zoals het Westerse denken zich de laatste 4 eeuwen ontwik-
kelde, heeft het bepaalde dimensies van de menselijke existentie 
onderdrukt. Alles wat tot het innerlijke leven, de ziel en de 
geest, toebehoorde, werd zo onderdrukt. De psychoanalyse is nu een 
gedeeltelijke bevrijding van deze onderdrukte dimensies van het men-
selijke bestaan. De psychoanalyse heeft de dieptedimensie heront-
dekt in de vorm van het onbewuste. Het heeft ook zijn dialectische 
structuur herontdekt. In de vele tegenstellingen, waar de psycho-
analyse gebruik van maakt (onbewuste/bewuste, realiteits-/lustprin-
cipe, eros/thanathos), heeft de psychoanalyse de tegenstellingen 
van het bestaan herontdekt, die door de monistische voorliefde van 
het Westerse denken verwaarloosd waren. 'Het moderne Westerse den-
ken is eenzijdig. Het lijdt aan een overbenadrukking van nuttige, 
doelgerichte actie, die op beheersing en verandering van de uit-
wendige wereld gericht is. In het Westen worden denken en handelen 
voornamelijk bepaald door egoïstische nuttigheidsmotieven. Het le-
ven wordt beheerst door een functionalisme, dat alles: het zelf, de 
anderen en de omgeving, beoordeelt naar hun technische en economi-
sche functie. Deze houdingen stammen uit het zakenleven, de techno-
logie en de technologisch gedriënteerde natuurwetenschappen en ze 
zijn tot alle sferen van het leven doorgdrongen. 

Tot op zekere hoogte betekent de psychoanalyse een opstand 
tegen dit op nuttigheid gerichte rationalisme, omdat het het 'irra-
tionele' op zijn juiste plaats herstelde. Op het gevaar af te 
simplificeren, kan men dit historisch proces beschrijven met te 
zeggen dat de psychoanalyse de onderdrukking heeft omgedraaid door 
het belang van het 'irrationle' te herontdekken., 

Dit was echter een ontkenning op zijn Hegeliaans: het werd 
een omdraaiing, die tot nieuwe ideologische onderdrukking in tegen-
gestelde richting leidde. Tot op zekere hoogte leidde het tot een 
'onderdrukking' van het rationele. In een recente herformulering 
van het orthodoxe freudianisme spreekt Norman O.Browi (in 'Leven 
tegen Dood', Amboboeken, Bilthoven) over 'de ziekte die de mens 
is'. De menselijke maaTschappij ziet Brown als 'de onderdrukking 
van het individu ° hij noemt de mens 'het dier dat zichzelf onder- 
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drukt, die zijn cultuur schept om zichzelf te onderdrukken'. 

In deze extreme doch sluitende formulering wordt de psy-
choanalyse 'de ziekte waarvan het denkt de therapie te zijn' (Karl 
Kraus). Grondervaringen van de mens, die het menselijk bestaan ken-
merken - schuld, angst, lijden, cultuur, denken, idealen - worden 
uitgelegd als de bovenbouw van biologische driften. Wat onderdrukt 
werd, wordt nu het belangrijkste kenmerk van de mens. Wat de onder-
drukking veroorzaakte wordt nu een afgeleid, secundair bijverschijn-
sel, iets dat verondersteld wordt geëlimineerd te worden tijdens 
het therapeutisch proces. Het 'rationele° wordt de bovenbouw van 
het rationaliseren. Slechts de dierlijke aspecten van het mense-
lijk bestaan worden als wezenlijk, echt en waardvcl beschouwd: al 
het 'hogere' dat de mens van de rest van de schepping onderscheidt, 
wordt gereduceerd tot en afgeleid van het dierlijke en zodoende ont-
waard. Op deze wijze heeft de psychoanalyse bijgedragen tot de 
extreme vervreemding van de mens in de maatschappij. 

Dit is echter slechts één kant van de zaak. De psychoana-
lyse, in zijn geheel opgevat, is als een neurotisch symptoom, een 
compromis; het onderdrukte en de onderdrukkende factoren bestaan 
in symbiose. In de psychoanalytische therapie vinden we resten van 
het 18e-eeuwse rationalisme. De psychoanalyse wil het licht van het 
bewustzijn laten schijnen in het schaduwenrijk van het onbewuste. 
Zijn therapeutische doel is de mens rationeler te maken. Het is een 
dwaling aan te nemen dat deze therapie slechts zou bestaan uit het 
bewustmaken van onbewuste driften. Ze moeten ook opnieuw beleefd 
worden. In de schemerachtige sfeer van de psychiatrische behandel-
ruimte moet het verleden weer werkelijkheid worden, maar alleen op 
een niet helemaal actueel niveau; zo wordt het ontdaan van zijn on-
gezonde effecten. Dan zal de mens weer vrij zijn, vrij van innerlijke 
onbewuste conflicten omdat ze geen betekenis meer hebben, wanneer 
ze door het licht van de rede beschenen zijn. De mens moet zo in 
staat worden zichzelf onder ogen te komen, om zichzelf te accepte-
ren zoals hij werkelijk is. Het belevende blikken in de eigen 
demonische diepte is een voorwaarde voor genezing. En genezing is 
vrijheid. Door zijn eigen bewustwording, zijn eigen kennis wordt de 
mens vrij. 

In zijn therapie is de psychoanalyse een kind van de Ver-
lichting, maar het is meer dan dat. Het is een deel van het 
eeuwige 	streven van de mens om zichzelf te overstijgen door de 
rede, om zichzelf te bevrijden van zijn geconditioneerde eindig-
held en om werkelijk vrij en automom te worden. Het is duidelijk 
dat dit een onbereikbaar doel is. De mens is eindig, gecon&tio-
neerd, gebonden aan zijn leefomstandigheden, aan de maatschappij 
en, zoals de psychoanalyse heeft aangetoond, aan zijn bio-psycho-
logische aanleg. Maar, zoals alle grote denkstromingen, heeft de 
psychoanalyse gepoogd de mens een uitweg te tonen uit deze benarde 
situatie, een weg naar een gedeeltelijke, onvolledige bevrijding 
door middel van zijn rede. 

Op zo'n manier is de psychoanalyse zelf het product van 
een tegenstrijdige en dubbelzinnige wereldbeschouwing, het kind van 
een dialectische historische situatie. Het is rationalistische in 
zin therapie, maar benadrukt het 'irrationele' in zijn begrip on-
derdrukking en in het bijzonder in zijn ideeën over het onbewuste, 
waarover we het nu zullen hebben. 
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Het begrip 'onbewuste°  

De psychoanalyse beperkt zijn begrip 'onbewuste° tot een 
deel van het verschijnsel, dat door de mens als het onbewuste as-
pect van zijn innerlijk leven ervaren wordt. De reductie van het 
onbewuste tot één van zijn aspecten ontkent in zekere mate de her-
ontdekking door delychoanalyse van het innerlijl leven. -het psycho 
analytische onbewuste bestaat bijna uitsluitend uit fysiologische 
driften, die geïntegreerd worden á la die van honger en seks. Deze 
driften stuwen naar een opheffing van spanning in de richting van 
een evenwichtstoestand. Het onbewuste wordt beschreven als een 
'ketel kokende opwinding', gevuld met dynamische vitaliteit zonder 
vorm; zijn uitsluitende doel zou zijn opheffing van spanning, de 
bevrediging van de driften. Dret onbewuste is voornamelijk het Es, 
'de donkere, nachtelijke, duivelse, biologisch gewortelde krachten 
van de ondergrondse menselijke ziel° (Thomas Mann), 

Om het verschijnsel onbewuste te begrijpen, moet men echter 
de ontstaansgeschiedenis ervan bestuderen. In de meest algemene zin 
is het onbewuste het omvattende, onbekende, mysterieuze. De mense-
lijke existentie is er in gebed. Zoals Heidegger het uitdrukt: exis-
tentie komt van ek-stare, vanuit het onbekende treden. Erich Neu-
mann, een leerling van Jung, spreekt over het onbewuste als de 
'oeroboros°, het oersymbool van de slang die in zijn eigen staart 
bijt (in °Ursprungsgeschichte des Bewusstseins'). In deze beteke-
nis is het onbewuste de oerstaat van eenheid tussen mens en wereld, 
tussen het ik en de anderen. Deze oerstaat van eenheid wordt door 
iedere °primitieve' en ieder kind ervaren. Levy-Briihl noemt het 
de 'participation mystique': de voorbewuste identiteit van het indi-
vidu met de groep, de omgeving en de natuur. In dit stadium is het 
bewuste zelf nog niet gescheiden van het onbewuste en het onbe-
kende omdat het bewustzijn nog zwak ontwikkeld is. In dit vroege 
stadium omvat het 'onbewuste' alles: het individu, de groep, de 
wereld: deze dimensies worden nog niet onderscheiden. 

In deze situatie kan men niet over het onbewuste spreken 
als een product van onderdrukking. Alles is onbewust, omdat er geen 
of slechts een zeer zwak bewustzijn bestaat. Dit onbewuste moet on-
derscheiden worden van het onbewuste van de psychoanalyse. Men 
kan het het oer-onbewuste noemen, in tegenstelling tot het 'onder-
drukte onbewuste' dat de psychoanalyse voor de geest heeft. Het 
oer-onbewuste verschijnt lang v6c5r de psychoanalyse haar intrede 
deed in mythe en religie, in ideologie en filosofie. Het is de 
voor-bewuste, paradijselijke staat van 'dromende onschuld' (Paul 
Tillich) 	waar de mens zich in aantrof voor de splitsing tussen 
het zelf en de wereld. Deze staat is de bron en de grond van de 
zijnservaring en van de ervaring van het onbekende en onbewuste. 
Wij °herinneren' ons deze staat en deze ervaring omdat wij er col-
lectief en individueeel aan deelgenomen hebben. Wij herinneren ons, 
alhoewel slechts vaag en halfbewust, dat wij eens een zijn geweest 
met het universum, met de kosmos, met de anderen en met onszelf. 
Sporen van deze herinnereing zijn terug te vinden in de mythen 
van het paradijs of van de gouden tijd. Deze sporen zijn ook te 
onderscheiden in de Ideeënleer van Plato, nl. dat de ziel zich de 
Ideeën herinnert die hij eens in al hun schijnende glorie heeft 
waargenomen. Tot op zekere hoogte is het Freudiaanse denkbeeld van 
de belangrijkheid van herinneringen uit de kindertijd een uiting 
van dezelfde ervaring. 
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In deze herinnering is alles ingesloten: onze vroegere een-
heid met het universum, met de andere mensen, met dieren, met plan-
ten, met de organische natuur. Derle eenheid was eens realiteit. Wij 
herinneren ons die en wij streven ernaar deze te herstellen. Deze 
een heid is de grond en bron van alle mystiske ervaringen. Het Indi-
sche tat twam asi - dat zijt gij -, de identiteit van Atman en Brah-
man is van deze herinnering afgeleid. Dit is de grootse ervaring 
van de eenheid van alles. Het zijn wordt ervaren als eenheid en 
zo komt zijn kracht binnen ons tot leven. 

In deze betekenis wordt het onbewuste - de zijnseenheid -
een aloivattende totaliteit, waarin de latere uit tegenstrijdighe-
den bestaande menselijke existentie ingebed is. Deze totaliteit 
was niet oorspronkelijk °onbewust°  in de zin waarin we de term te-
genwoordig gebruiken. Deze totaliteit was noch totaal gekend noch 
totaal ongekend. Het was een totaliteit, een eenheid zonder de 
kloof van het bewustzijn; bewustzijn was toen slechts aanwezig als 
een zaadje, als een mogelijkheid. 

De psychoanalyse heeft de 'inhoud° van dit onbewuste gere-
duceerd van omvattendheid tot fysiologische libidineuze driften. 
Zoals zo vaak in de moderne wetenschap gebeurt, werd de totaliteit 
in segmenten opgedeeld en gereduceerd tot een van zijn'delen', vol-
gens het principe van het °pars pro toto° (d.w.z. het deel vertegen-
woordigt het geheel, A.N.). Het omvattende onbewuste echter bevat 
de totaliteit van het zijn, zonder splitsing of kloof: het goede èn 
het kwade, het onderdrukkende èn het onderdrukte, de ziel èn het 
lichaam, het geconditioneerde èn het ongeconditioneerde, het heili-
ge èn het duivelse. In deze oorspronkelijke staat zijn al deze te-
genstellingen zonder betekenis, deze krijgen ze later pas. 

Freud erkende dit, toen hij aanlam dat het zg. super-ego 
gedeeltelijk binnen het onbewuste werkt. Het super-ego, dat Freud 
oorspronkelijk het ego-ideaal noemde, is niet slechts de innerlijke 
vertegenwoordiger van de culturele waardesystemen, maar ook van 
al het normatieve, van al het hogere, van het 'goede'. Het is de 
innerlijke rechter, het geweten en het ideaal, de innerlijke stem, 
die ons naar het hogere doet streven, dat ons waarschuwt als we 
ons wezen ontkennen en ons dwingt onszelf te overschrijden. Het 
super-ego, zover als het een deel van het onbewuste is, bevat in 
het onbewuste de hogere aspecten van de menselijke existentie. 

Individuatie  

Individuatie is het proces, dat leidt tot de splitsing tus-
sen bewustzijn en onbewustzijn. Een neiging tot individuatie is bin-
nen in de mens aanwezig, iets drijft hem ertoe om zichzelf gewaar 
te worden. Het resultaat is een scheiding tussen zelf en wereld. 
Dezelfde neiging zou ook het zijnde uit het niet-zijnde geschapen 
kunnen hebben, het leven uit de anorganische natuur en het bewust-
zijn uit het leven. De bron en de grond van deze neiging is onbekend 
en kan alleen door theologen en metafysici 'verklaard' worden. Wat 
zijn oorsprong ook is, het is een concreet ontologisch gegeven. Het 
bewustzijn, het laatste verschijnsel in deze evolutie, bestaat uit 
overschrijden van de gegeven situatie. De mens is het levende wezen, 
dat tegelijkertijd 'Is' èn weet dat hij is. Daarom stelt hij de 
zijnsvraag (Heidegger), de vraag naar de betekenis van zijn bestaan ,  
naar het hoe en wat. Het streven naar deze zin van het bestaan is 
een direct gevolg van het overschrijden van het zijn door het be-
wustzijn. 
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Het bewust overschrijden houdt niet alleen in kennis van 
wat er werkelijk is, maar ook kennis van wat er aan alternatieve 
mogelijkheden zijn. De ándige natuur van de mens vereist echter 
keuzen tussen alternatieve mogelijkheden. Zo gauw een keus is ge-
maakt, worden alle alternatieven onmogelijk, zodoende is de mens 
slechts in zoverre vrij, dat hij mogelijkheden kan afwijzen. Dat is 
de betekenis van de logica van het kiezen en van het economisch 
handelen. De psychologen, die zelfverwerkelijking als het doel van 
het menselijk leven zien, kunnen op dit punt bekritiseerd worden. 
Ze zien over het hoofd, dat volledige en afgeronde zelfverwerke-
lijking noch mogelijk noch wenselijk is, Sommige mogelijkheden wor-
den altijd opgeofferd als mensen een bepaald levenspad kiezen. De 
mens streeft bepaalde doelen na, die uit het geheel van voorwaarden, 
waaronder hij leeft, opduiken. In de loop van zijn leven heeft hij 
vele mogelijkheden af te wijzen, die onverenigbaar zijn met zijn 
levenswijze van dat moment. Afwijzing en het onvermijdelijke ge-
volg ervan: lijden, zijn wezenlijke kenmerken van het menselijk 
bestaan. 

Men kan hier de betekenisbron ontdekken van het psycho-
analytische begrip onderdrukking. De eindige keuzevrijheid, gecom-
bineerd met het besef van mogelijkheden vereist een beperking van  
de werkelijkheid. De menselijke eindigheid dwingt ons uit de totale 
werkelijkheid, waarin we ingebed zijn, die elementen te kiezen, die 
leiden tot ondersteuning van onze individuele existentie, De totale 
werkelijkheid is als een reusachtige onbekende (onbewuste) duister-
nis, we verlichten een klein segment van deze verborgen totaliteit 
met het licht van ons bewustzijn. De keuze van dit segment is ge-
conditioneerd door onze levenssituatie. Deze reductie en segmenta-
tie van de werkelijkheid komt dicht bij het Freudiaanse begrip on-
derdrukking, maar, zo opgevat, wordt onderdrukking een universeel 
verschijnsel. Hiermee houdt het op een ziekte te zijn en wordt het 
iets dat in de zijnsstructuur van het menselijk bestaan geworteld 
is. 

Het psychoanalytische begrip onderdrukking mag slechts een 
speciaal geval van de onvermijdelijke afwijzing en beperking van 
'onze' wereld zijn, de mens'onderdrukt' niet alleen sociaal ontoe-
laatbare driften, maar hij moet ook vanwege zijn ándige natuur 
mogelijkheden afwijzen. Zodoende moet veel van de werkelijkheid on-
bekend voor hem blijven. De psychoanalytische therapie, die iets 
van deze afwijzing bewust maakt, is gerechtvaardigd: het zich vrij 
en bewust aan de eigen beperkingen aanpassen is geen ziekte maar 

grootheid. 

Deze overwegingen leiden tot een interpretatie van het on-
bewuste, die van die van de psychoanalyse verschilt. Het is niet 
slechts het resultaat van latere onderdrukkingen, maar het over-
blijfsel van een oerstaat, waarin de mens in eenheid met het totale 
zijn was. Onderdrukking is een speciale vorm van onze beperkende 
eindigheid, een noodzakelijk gevolg van afwijzing, het lijden dat 
met deze eindigheid en dit offer verbonden is, is een onvermijde-
lijk kenmerk van het menselijk bestaan. 

De crisis van de Westerse besehavin 

De voorgaande analyse stelt ons in staat de crisis van on-
ze tijd te begrijpen. Op gevaar af te simplificeren, kan men deze 
crisis opvatten als een te sterke reductie van de werkelijkheid en 



als een verstopt raken van de kanalen naar het onbewuste, dit ge-
interpreteerd als de omvattende onbekende werkelijkheid. Cultuur en 
maatschappij helpen de mens in een keuze tussen mogelijke levens-
wijzen. Zij scheppen een systeem van op waarden betrokken houdingen, 
dat verinnerlijkt is en dat bewust en onbewust in het denken, willen, 
voelen en handelen doorwerkt. Genoemde waardesystemen, die sociaal 
bepaald zijn, maken gewoonlijk een eenzijdige keuze tussen de ver-
schillende elementen van de menselijke natuur. Ze benadrukken be-
paalde trekken en verwaarlozen en onderdrukken andere. De moderne 
Westerse maatschappij benadrukt het ontleden, meten, wegen en reke-
nen van het analytische verstand en verwaarloost en onderdrukt de 
omvattende intuitieve rede. Ze benadrukt doelmatig, nuttig handelen 
gericht op de verandering en beheesing van de uitwendige wereld 
tegenover het expressieve niet-doelmatige gedrag en artistiek spel. 
Activiteit gericht op de uitwendige wereld wordt hoog gewaardeerd 
terwijl het stille ontvankelijke luisteren verwaarloosd wordt. De 
kunde om te luisteren naar de die innerlijke levensbronnen, waar-
van Nietzsche sprak, is ons ontgaan en is onderontwikkeld geworden. 
De uiterlijke wereld ásbelangrijker voor ons dan de innerlijke. Wij 
streven verandering en vermaak na, wij bouwen ons leven op de vita-
liteit van onze zintuigen en driften en verwaarlozen het stabiele, 
het eeuwige. Onze wereld wordt gedomineerd door een nuttigheidsstre-
ven en functionalisme waarin alles, mens, natuur, maatschappij, ge-
tyaardeerd wordt naar hun economische en technische bruikbaarheid en 
niet naar de wezenlijke hoedanigheden van hun zijn. 
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Dit waardesysteem heeft geleid tot ongehoorde economische 
en technologische successen in de beheersing en de hantering van 
natuur en mens. Tegelijkertijd heeft het de mensheid uit haar even-
wicht gebracht omdat belangrijke elementen van de menselijke exis-
tentie verwaarloosd zijn. De crisis van onze tijd kan teruggrevoerd 
worden op deze onevenwichtigheid. Het gevaar van atomaire vernie-
tiging kan begrpen worden als het resultaat van een onevenwichtig-
heid tussen de beheersing van de natuur en de zelfbeheersing. Het 
gevaar van een bevolkingsexplosie is gedeeltelijk de consequentie 
van ons eenzijdig vitalisme en de betekenisloosheid van ons bestaan 
veroorzaakt door onze waarden. De overbenadrukking van de uiterlijke 
levenscondities is de oorzaak van de onstabiele hypertrofie van 
onze economie. Jeugddelinquentie is het gevolg van de vernietiging 
van zedelijke waarden door onze overbenadrukking van het zuiver 
analytische verstand. Het verlangen naar een wereldbeschouwing die 
zin aan het bestaan geeft is wederom een gevolg van de foutieve 
toepassing van natuurvenschappelijke methoden op de mens, die de 
natuur overschrijdt. de natuurwetenschappen kennen slechts causae  
efficientes en geen causae finales, slechts oorzaken en geen doel-
einden. Daardoor zijn ze niet in de positie om over doeleinden te 
spreken. Zij kunnen geen betekenis aan ons bestaan geven. 

De psychoanalyse heeft, voorzover zij een natuurwetenschap 
poogt te zijn, aan deze crisis bijgedragen. Ze heeft echter ook ons 
inzicht in het onbewuste gereactiveerd. Hoewel ze, zoals boven be-
schreven is, de inhoud van het onbewuste gereduceerd tot een van 
zijn delen, heeft ze de deuren naar het onbewuste heropend, die 
door de Westerse beschaving gesloten waren. Zo heeft ze het moge-
lijk 

 
gemaakt te herwinnen wat we missen en wat aanwezig is in het 

onbewuste. 

Men kan dit proces van herstel van een verloren gegaan even-
wicht beschrijven door te zeggen dat het 'niet-rationele° heront-
ontdekt moest worden, maar dat de sfeer van het'niet-rationele' uit-
gebreid moet worden buiten dat wat de psychoanalyse eronder rekent. 
De veruiterlijking, het nuttigheidsactivisme, het  kwantificerend 
functionalisme van de moderne Westerse beschaving moeten in even-
wicht gebracht worden door sommige krachten in het onbewuste. Zo 
moet al het niet-doelmatige en niet-nuttige gedrag hersteld worden 
als een gerechtvaardigd gedragstype. Dit moet leiden tot een heront-
dekking van het spel als een gerechtvaardigd geestelijk  en intellec-
tueel verschhijnsel. Huizinga heeft deze gedachte in zijn boek 'Homo 
Ludens' verder uitgewerkt. Voor hem is het spel een uiting van men. 
selijke vrijheid: het doorbreekt het mechanistisch en biologisch 
dterminisme, het verwijst naar een hogere sfeer en heeft zijn wor-
tels in het onbewuste. De psychoanalyse besteedt veel aandacht aan 
de kindertijd en aan herinneringen daaraan. In de kindertijd is 
het spel de belangrijkste uiting van het menselijk leven: de kinder-
tijd is ook een periode van laag bewustzijn en van eenheid tussen 
de innerlijke en uiterlijke wereld. Wat we tegenwoordig nodig heb-
ben, is geen regressie maar een stap voorwaarts naar een hogere een-
heid. Het spel is een belangrijk hulpmiddel op de weg naar deze ho-
gere eenheid. Het staat in schril contrast met het doelgerichte 
nuttigheidshandelen, dat we tegenwoordig overbenadrukken. Alle cul-
turele uitingen, alle vormen van kánst, maar ook rite, cultus, 
mythologie en religie bevatten spelelementen. In het spel ontlaadt 
de mens zijn spanningelen herstelt de eenheid van lichaam, ziel en 
geest. Dat is misschien het opvallendst in een van de oude vormen 
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van kunst en spel, in de dans. In volksdans, de rythmes van volks-
stammen, maar ook in de moderne artistieke dans probeert de mens de 
eenheid met de natuur te herstellen. 'Rock and roll','jitterbug' 
en 'twist' zijn misschien verwrongen uitingen van het verlangen 
naar eenheid, balans en harmonie. 

Anderen hebben hetzelfde idee op verschillende wijze uit-
gedrukt. Schiller spreekt over de grote vreugde die in Beethovens 
Negende wordt uitgedrukt. Vele mystici hebben gewezen op het ver-
band tussen spel en mystieke eenheid. Blake noemt genot de kern van 
ons bestaan. Sint Fransiscus van Assisi en Jacob Boehme zien in de 
hereniging met god het herstel van de speelse onschuld van onze 
kinddrtijd. Dit alles is geworteld in het onbewuste, tenminste als 
men dit niet beperkt, maar als de omvattende werkelijkheid opvat. 
Deze inzichten moeten herwonnen worden, de deur die de psychoana-
lyse op een kier heeft gezet, moet wijd geopend worden. 

Ontvankelijkheid speelt een belangrijke rol in dit proces, 
de ontvankelijkheid die we nodig hebben om een tegenwicht te bieden 
tegen de overactiviteit van het leven in een industriële samenle-
ving. Het Westerse activisme is geen natuurlijke levenswijze, haar 
patroon is gevormd door productiemethoden en door de technologie, 
waarbij arbeidskracht slechtsgebruikt wordt om de uitwendige wereld 
te veranderen. Hun sporen verdiend hebbend op deze gebieden, wer-
den arbeid, werk, bezigheid en spanning tot deugden verheven. De 
rest wordt beschouwd als nutteloosheid, slechts gerechtvaardigd als 
herstel tot verdere productieve energie. In contrast hiermee heeft 
de Griekse Oudheid de waarneming van de eeuwige Ideeën, de 'theorie', 
en de Middeleeuwen de beschouwing van het goddelijke beschouwd als 
de hoogste stadia van het menselijk bestaan. De mens heeft rust, 
stilte, contemplatie nodig. Hij kan niet altijd bezig zijn, hij 
moet ook dingen op hem af kunnen laten komen. 'Vrije tijd als een 
vorm van stilte, die de voorwaarde is om het werkelijk echte te 
ondergaan.... een ontvankelijke houding....een contemplatieve houding 
...de capaciteit om in het dipe van het scheppingsgeheel.te duiken' 
(J.Piper: 'Leisure as a Basis of Culture'). Een houding van stille, 
passieve, ontvankelijke contemplatie is ook een voorwaarde voor 
het psychosche evenwicht en als tegenwicht tegen de overspanning 
van het moderne leven. De onmacht om zich te ontspannen, de slape- 
loosheid, de onmacht om vacanties door te komen, om pensionering 
te accepteren, het zijn alle gevolgen van de activistische eenzij- 
digheid van het moderne leven, waar een ontvankelijke houding tegen- 
ver moet komen te staan. 

Men moet dit echter niet als therapeutische kwestie zien. Er 
bestaan psychische en intellectuele problemen voor de mens èn er 
begaan existentiële noden. Men kan het niet beter dan Piper zeggen: 
'Wanneer we werkelijk onze geest contemplatief laten rusten op een 
roos in knop, een spelend kind of een goddelijk mysterie, rusten we 
uit en worden verkwikt als door een droomloze slaap'.( genoemd boek 
pag 53) 

Uiteindelijk staat er veel meer op het spel dan een even-
wicht als conditie voor menselijk welzijn. Op het spel staat de her-
ontdekking van een verloren werkelijkheid, een werkelijkheid waar-
over tot nu toe in religieuze, theologische en metafysische kate-
gorieën gedacht en gesproken is. De dieptepsychologie ontwikkelde 
zich vanaf de biologische aanpak van Freud via de sociaal-psycholo- 
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gische methode van de Neo-freudianen tot aan de existentiële en hu-
manistische psychologie. Jung kwam dichtbij datgene, waar religie,  
metafysica en mystiek zich mee bezighouden, maar hij bleef op het 
gebied van de psyche. Existentiële en huwanistische psychologie 
hebben een stap verder gezet naar de herontdekking van die dimen-
sies van het menselijk bestaan, die verbonden zijn met de religbu -
ze ervaring. Op het spel staat inderdaad het terugwinnen van dd zin 
van ons zinloos geworden bestaan. Op het spel staat de heropbouw 
van een objectief zinvolle wereld, waarin alles, inclusief de 
transcendentale dimensies van het menselijk bestaan een legitieme 
plaats vindt. De oude godsdienstige begrippen moeten gemoderni-
seerd worden door de existentiële psychologie en filosofie en hun 
betekenis belicht door de omvattende rede. 

(Vertaald door Albert Nieuwland uit: 
Readings in Humanistic Psychology', gebun-
deld door Anthony J.Sutich en Miles A.Vich. 
New York 1969) 

over normbesef en identiteit 
hans roggeveen 

In een gespreksgroep, waarin ik fungeerde als gespreks-
leider, waar we spraken over ons eigen mensbeeld en over 
de theorieën van de diverse mensbeelden die zoal in omloop 
zijn, is het mij opgevallen dat het 'eigen mensbeeld' te 
te dikwijls en te veel gevormd wordt door heersende con-
venties in onze cultuur. De vraag die dan bij je opkomt 
is: waarom kiezen mensen zo vaak een gedragslijn die zij 
als ethisch juist beoordelen en blijven bij hun keuze on-
danks het feit, dat andere gedragskeuzen: hun genoegens, 
voordeel en gemak in het vooruitzicht stellen? Uit welke 
bronnen put een mens zijn gevoel voor goed en kwaad? 

Mensen doen iets, beschouwen dit later als iets verkeerd$ 
en dikwijls - of soms - heeft men dan een schuldgevoel. Fromm zegt: 
men voelt zich schuldig omdat men goed heeft gehandeld èn omdat men 
slecht heeft gehandeld. Het lijkt er dus op dat men iets moet vin-
den om zich schuldig over te voelen. Waardoor komt het dat we ons 
in dingen die we doen en in zaken, waarin we een keuze hebben ge-
maakt, later schuldig voelen? 

Wanneer je niet volgens je eigen geweten beslissingen neemt 
maar je laat leiden door een bovennatuurlijke zienswijze, is de 
kans groot dat je je schhuldig gaat voelen. God heeft beslist dat 
bepaalde menselijke handelingen juist zijn en andere verkeerd en 
heeft deze bepalingen aan de mens bekend gemaakt. Hier ligt een mo-
gelijkheid om je schuldig te gaan voelen wanneer je afwijkt van de 
goddelijke geboden. Naast deze zienswijze is er nog een andere mo- 
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gelijkheid om je schuldig te voelen. Stteds meer kunnen we ervaren 
en lezen in kranten en tijáchriften dat mensen stelling nemen tegen 
deze bovennatuurlijke zienswijze. De huidige crisis in de kerk is 
daar een voorbeeld van. 

Die andere mogelijkheid is dan, dat mens zich schuldig 
voelt doordat men gaat zien dat goed en kwaad zuiver op conventie 
berusten. Elke afzonderlijke sociale traditie is willekeurig tot 
een definitie van goeden kwaad gekomen. En deze traditie leert de-
ze definitie aan haar leden en doet door bedreiging met sociale 
vergelding schuldgevoelens groeien bij degenen, die zich niet aan 
de voorgenomen normen houden. 

De bovennatuurlijke zienswijze en de sociale traditie zijn 
wel zo'n beetje de twee uitersten waartussen ons schuldbesef zich 
ontwikkelt. De bovennatuurlijke zienswijze gaat dikwijls vergezeld 
van een soort absolutisme. Men ziet goed en kwaad als door godde-
lijke verordening voor alle tijden en alle omstandigheden uniform 
gedefinieerd. Onlangs zag ik op de TV (een uitzending van de EO) 
een cowboy die op zijn paard het evangelie bracht en tussen twee 
grote paardesprongen door trachtte duidelijk te maken dat de bij-
bel nooit verandert. Je moet ook niet de moed hebben daaraan te 
tornen, want deze is heilig. Er blijft dan niets anders over dan 
jezelf te veranderen en dat betekent in dit geval je schikken in 
de goddelijke geboden. 

Maar sociale tradities oefenen een even grote druk uit op 
mensen die de morele conventies becrtitiseren. Eenmaal aanvaarde 
normen hebben een absolute geldingskracht en daaraan tornen wordt 
ook als heiligschennis beschouwd. Als je vandaag de dag zin hebt 
om naar een pornofilm te kijken en je doet dit in een klein sex-
theatertje waarin hoogstens vijftig mensen plaats kunnen nemen, dan 
is het mogelijk dat je geen schuldgevoelens krijgt. Doe je dit 
echter in een gewone bioscoop en er zitten meer dan vijftig men 
sen, dan is er een mogelijkheid dat je je wel schuldig voelt, om-
dat de zedelijkheidswetgeving  verbiedt om met meer dan vijftig men-
sen naar een pornofilm te kijken, waarvan ook voor jou nog uitge-
maakt wordt dat het porno is. De vraag is nu of je je bij het be-
kijken van een pornofilm schuldig moet voelen? Vind je dat de wetge-
ver mensen een bepaalde seksuele moraal mag opdringen? 

Als je je hoofd hebt laten volproppen met conventies, dan 
heb je als het ware een subjectief normbesef. En subjectief norm-
besef is een betrekkelijk begrip. Als je vervuld bent van en volge-
goten bent met betrekkelijke begrippen, zul je, wanneer je volwas-
sen bent, altijd en overal handelen en andere mensen beoordelen 
volgens de conventionele inzichten en denkbeelden die je hebt aan-
geleerd. En dat is niet zo leuk voor de mens. Dat is zelfs gewoon 
rot, want te dikwijls worden mensen gedwongen om zich te verdedigen 
tegen deze inzichten doordat ze bijvoorbeeld in een werksituatie 
zitten of in een buurt leven waar macht van één persoon of sociale 
groepsdruk de enkeling in het gareel drukt. Dat is vervelend, want 
het kost je energie die je beter aan andere zaken kunt besteden. Ik 
besef dat het moeilijk is als ik zeg dat je je niet moet laten lei-
den door dergelijke conventies. Dat je niet moet leven wat mensen 
om je leen als goed of slecht beschouwen, maar dat je in je leven 
moet leren handelen zoals je geweten je ingeeft. Dat geweten is 
niet zomaar van de ene op de andere dag ontwikkeld. Dat begint al 
op jonge leeftijd en hangt nauw samen met hoe je bent opgevoed 
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en waar je toevallig woont. Het gaat met kleine stapjes en steeds 
meer zul je merken dat je een echt geweten hebt, d.w.z. dat je de 
basis voor een objectief normbesef ontwikkelt. 

De wereld waarin wij allemaal geworpen zijn en waarin we 
pogingen doen om die te begrijpen en onder controle te krijgen, 
leidt tot een normbesef, dat we ons aanleren. Het aanleren van dat 
normbesef wordt beinvloed door morele oordelen die in de gemeen-
schap conventies zijn. Creatieve interacties met zichzelf en de 
wereld en andere gegevens kunnen leiden tot een objectief norm-
besef, mits de voorwaarden daarvoor gezochten geboden worden. Daar,-
mee bedoel ik m.n. de opvoeding van het kind. Ouderen kunnen, wan-
neer ze kritisch nadenken en volgens hun eigen geweten handelen 
voorwaarden sdreppen voor het kind om zelfstandig op te groeien en 
om tot een ontwikkeling te komen van een normbesef dat niet zo ge-
bonden is aan conventie. Daarmede kan het kind op latere leeftijd 
doelbewuster en gemakkelijker tot keuzen komen in zaken die zijn 
geweten ingeeft zonder al te veel schhuldgevoele.ns te hebben. 

Mogelijkheden hebben en voorwaarden scheppen zijn directe 
voorwaarden voor het ontwikkelen van de eigen identiteit door ge-
bruik te maken van je menselijke vermogens om na te denken over 
zaken die je bezig houden, analyseren, samenhang leggen, enz. Wan-
neer je voor jezelf bepaald hebt dat je je niet thuis voelt in de 
bovennatuurlijke zienswijze en ook niet bij de sociale traditie, 
doch dat je de keuze maakt om volgens je eigen geweten te handelen, 
komt direct de vraag naar boven: en wat nu? Kan ik zo iets aan? 
Durf ik deze stap te maken? Heb ik voldoende inzicht in mezelf en 
weet ik wat ik kan en niet kan? Kortom: je wordt direct op jezelf 
teruggeworpen. Dat betekent dat je aan je eigen leven zin dient te 
veriPnen. Humanisten zeggen dat zin verlenen erop neer komt gebruik 
te maken van je vermogen om alle losse dingen te groeperen en 
tot samenhang te brengen. De zin van het leven is samenhang te 
brengen in al je soorten levensuitingen. Samenhang te brengen in 
je eenheid van denken. Als je samenhang weet te geven in je eigen 
leven, dan geef je zin aan je leven en is er sprake van identiteit 

Wil je de beproevingen in het leven kunnen doorstaan, dan 
zal het leven dat je leidt erop gericht dienen te zijn om samenhang 
te zien. Als je geen samenhang kunt zien, dan ben je je eigen iden-
titeit kwijt. Samenhang zien versterkt de identiteit en vergroot 
het zin-besef. Nu hangt identiteit niet aleen van jezelf af, maar 
ook van de omgeving en je rolbesef. Je rol in het gezin, je eigen 
rol en die in de maatschappij. 

Het is moeilijk om daar een juiste weg in te vinden. Erich 
Fromm zegt in zijn boek 'Vervreemding en geestelijke gezondheid': 
'De psychische taak die een mens zich kan en moet stellen, luidt 
niet zich zeker te voelen, maar in staat te zijn de onzekerheden 
van het bestaan zonder paniek of overbodige angst te kunnen ver-
dragen'. 

We kunnen slechts in twee dingen zeker zijn en wel dat we 
het zelf meemaken dat we geboren worden en sterven. Twee zekerheden 
waartussen we ons levenspad uitstippelen voorzover dat mogelijk is. 
Een aantal van ons zal zo gelukkig zijn om de problemen van het le-
ven aan te kunnen. Maar wat gebeurt er met hen die vol zitten van 
angst en onzeker zijn over zichzelf? Sommigen zullen het zoeken 
in het uiterlijk en dat duidt dikwijls op een zwakke identiteit. 
Men komt zo tot konformisme en tracht op deze wijze nog iets voor 
te stellen. Men zoekt een gevoel van veiligheid en veiligheid 
wordt in zekere zin wel gevonden, maar het is een veiligheid die 
verkregen wordt op basis van een zwak identiteitsgevoel. Als ik 
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nu terugkijk naar de mensen in de groep en naar mezelf, dan kan ik 
inderdaad een vorm van ontplooiing zien in dat kleine halfjaartje. 
En hier bedoel ik niet eigen ontplooiing maar zelfontplooiing. Bij 
eigen ontplooiing gaat dat dikwijls ten koste van anderen. En dat 
hoeven we nu niet bepaald na te streven. 

Bij zelfontplooiing, zelfrealisatie, zit altijd opgesloten 
dat het een relatie heeft tot de ander. Beter is het nog om te 
spreken van zelfbestemming, omdat daar een doelgericht karakter in 
opgesloten zit. En in dat doelgericht zijn moet het ook zo zijn, 
dat anddren tot hun recht kunnen komen. Dat speelt in je gezin een 
rol, op je werk en overal waar mensen zijn en met elkaar dingen 
doen. Door in een groep over dit soort zaken zoals normbesef en 
identiteit te praten, kan het je helpen om een stap te maken om 
moeilijke dingen in het leven aan te pakken. Met steun en begrip 
van anderen kun je meer jezelf worden in relatie met andere mensen. 

Daarom zou ik zeggen dat het de moeite waard is om eens deel 
te nemen aan een groep van het Humanistisch Verbond, waarin dit 
soort zaken aan de orde komen. Waarin je kunt ontdekken, vanuit 
welke fundamentele ideeën je put en hoe je samenhang brengt in, je 
beslissingen die je in je leven neemt. Daarmee help je jezelf en 
de ander. Dat is trouwens ook de reden dat ik dit stuk geschreven 
heb. En dat ervaren is best een fijn gevoel. 

in ontmoetingsgroepen jan hein mooren 

Bewustwording: ontdekking en heroriëntatie  

De meeste deelnemers komen naar een ontmoetingsgroep 
omdat ze bezig zijn met een proces van bewustwording, waaraan 
ze richting willen geven door hun ervaringen te delen met ande-
ren. Daarbij komen ze specifiek voor het zich bewustworden van 
de eigen identiteit en van de wijze, waarop ze functioneren in 
relaties. 

Door aan een ontmoetingsgroep deel te nemen begeven de 
deelnemers zich in een situatie die in tenminste twee opzichten 
verschilt van de alledaagse leefsituatie. In de eerste plaats 
worden de relaties in een ontmoetingsgroep in mindere mate ge-

structureerd door voorgeschreven omgangsvormen en heeft de deel-
nemer ook geen houvast aan een hem bekende en door anderen ge-
accepteerde rol (ouder,kind, werknemer, werkgever, etc.). In de 
tweede plaats is expliciete feedback in ontmoetingsgroepen een 
belangrijk element. Het gebeurt niet zelden dat een deelnemer 
het geven of krijgen van feedback, positieve zowel als negatie-
ve, een verrassende en nieuwe ervaring noemt. Het geven en ont-
vangen van feedback is dan iets wat in de loop van de groep ge-
leerd wordt. 
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Tengevolge van deze twee verschilpunten wordt de deel-
nemer in de ontmoeting met de ander geconfronteerd met zichzelf 
en binnen de ontmoetingsgroep is deze confrontatie de aanzet tot 
of de basis van het bewustwordingsproces. Aan dit proces kunnen 
worden onderscheiden een moment van ontdekking en een van her-
orientatie. Ontdekking: van de eigen wijze van functioneren tot 
dan toe en van de gevoelens die daarin een rol spelen. Heroriën-
tatie: het zoeken en vinden van een andere positie en/of houding 
in de relaties die men aangaat, waarbij de gevoelsmatige kan-
ten meer meespelen. Ontdekking en heroriëntatie zijn niet dui-
delijk van elkaar te ondercheiden. Het gaat om een continu pro-
ces, waarbij een nieuwe oriëntatie gepaard gaat met het ontdek-
ken van nieuwe kanten van zichhzelf. 

Het proces van bewustwording, van ontdekking en herori-
entatie, raakt vele aspecten van de relaties die deelnemers met 
elkaar aangaan. In dit artikel ga ik nader in op enkele psychi-
sche en groepsdynamische mechanismen die rol spelen in het bepa-
len van de onderlinge afstand van de deelnemers ten opzichte van 
elkaar, en op de wijze waarop hiermee in dd groep gewerkt kan 
worden. 

Non-verbale signalen en ruimtelijke posities  

Wanneer we als toeschouwer kijken naar twee mensen, die 
zich in elkaars nabijheid bevinden, kunnen we intuitief een gis-
sing maken over de aard van de relatie die ze met elkaar hebben. 

Non-verbale signalen en de onderlinge afstand die ze t.o.v. el-
kaar innemen, zijn de basis van ons oordeel. Als we onszelf in 
interactie-situatie bevinden, zijn we ons dikwijls niet bewust 
van de signalen, die we uitzenden of ontvangen, bijv. in een 
gesprek over een onderwerp dat ons zeer ter harte gaat. Deson-
danks spelen non-verbale signalen en ruimtelijke posities ook 
dan een grote rol in de wijze waarop we met elkaar omgaan. Het 
zich bewustworden van de betekenis van non-verbale signalen, van 
de ruimtelijke positie en van de relatie tusgn beide, is een be-
langrijk onderdeel van sociale vaardigheid en van het bewust-
worden van eigen gevoelens en gedrag. 

De relatie tussen non-verbale signalen en ruimtelijke 
positie is geeszins eenduidig. We hebben behoefte om dichtbij 
iemand te zijn die we graag mogen en we blijven uit de buurt van 
iemand aan wie we een hekel hebben. Maar ook als we bag zijn 
voor de ander en hem toch graag mogen, bewaren we een veilige 
afstand. En als iemand ons razend maakt, kunnen we hem wel aan-
vliegen. 

De afstand of nabijheid t.o.v. de ander zegt dus op 
zich niet veel, zeker niet in omstandigheden waarin we noodzake-
lijkerwijs dicht op elkaar zitten, zoals in bioscoop of tram. 
Hoogstens is de afstand, wanneer we die vrijwillig kunnen bepa-
len, een aanwijzing voor de intensiteit van de gevoelens die we 
voor de ander koesteren. De aard van de gevoelens wordt meer door 
non-verbale signalen zoals gezichtsuitdrukking, lichaamshouding, 
spanning in de bewegingen, enz. geuit. 
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Desondanks blijft de ruimtelijke positie van funda-
menteel belang in onze relaties. Dit blijkt bijv. uit ons taal-
gebruik, waarin de aard van de verhouding tussen twee mensen 
dikwijls wordt aangegeven met termen die verwijzen naar een 
plaats in de ruimte. Een intiem gesprek wordt ervaren als 
'dicht bij elkaar zijn', en kenmerkt zich non-verbaal in een 
naar elkaar vooroverbuigen. Wanneer we geen contact met een ander 
kunnen krijgen, wordt die ander vaak beschreven als 'afstandelijK' 
hetgeen non-verbaal zichtbaar is aan een relatief gestrekte 
rug en teruggehouden hoofd, alsmede aan het feit dat de ander ons 
in zo'n geval dikwijls niet aankijkt. Iemand die zich dominant 
gedraagt, ervaren we als iemand die zich 'boven' ons stelt. Ook 
het werkwoord 'vernderen' is een duidelijk voorbeeld van derge-
lijk taalgebruik 

Verkennen 

De beginfase van dd groep kunnen we beschrijven als 
een fase van'verkennen'. Belangrijke vragen voor de deelnemer in 
die fase zijne 'Hoe is de begeleider?', 'Hoe zijn de andere deel-
nerems?', 'Wat kan en mag hier wel en niet?'. In deze fase 
wordt het gedrag van de deelnemers voor een groot deel bepaald 
door een streven naar veiligheid in een voor hen onbekende en 

dikwijls verwarrende situatie. De plaatsbepaling t.o.v. elkaar 
is hiervoor een veelzeggend signaal. 

In eerste instantie stellen de deelnemers zich afwach-
tend op en houden elkaar nauwlettend in het oog. Bij de binnen-
komst staan ze alleen, of in groepjes van twee, hooguit drie man 
langs de kanten van de ruimte, waar men bij elkaar komt. De 
gesprekken worden op ingehouden toon gevoerd en zijn vaak for-
meel van aard. Ieder bewaart een veilige afstand t.o.v. de ande-
ren. Deze passieve, afwachtende houding gaat geleidelijk aan 
over in een actief kennismaken. 

De behoefte aan structuur is één aspect van de behoef-
te aan veiligheid. Al direct tijdens de kennismaking wordt dui-
delijk, dat de situatie in een ontmoetingsgroep niet voorge-
structureerd is. D.w.z. dat de onddrlinge verhoudingen niet dui-
delijk zijn aan de hand van rol of positie, en dat niet duide-
lijk is welk gedrag in die situatie het meest gewenste gedrag 
is. Ook wanneer begonnen wordt met een kennismakingsoefening 
is de ruimte voor eigen invulling zo groot, dat de situatie als 
structuurloos ervaren wordt. 

In iedere interactie-situatie structureert elk der 
aanwezigen door het eigen gedrag de situatie voor de nader. 
D.w.z. dat mijn gedrag aan de ander houvast geeft voor zijn ge-
dragsmogelijkheden in die situatie, en omgekeerd is zijn gedrag 
een richtlijn voor mijn gedrag. In de ontmodtingsgroep is de nood-
zaak tot duidelijkheid van eigen en andermans gedrag door de 
aard van de situatie extra groot. Dit maakt dat een aantal deel-
nemers zich in de aanvankelijk afwachtende houding niet lang 
prettig voelen. Voor hen is het actief deelhebben aan de situa-
tie waarin ze verkeren de wijze waarop ze voor zichzelf een vei-
lige sfeer scheppen. Actief deelhebben aan de situatie betekent 
in een ontmoetingsgroep, dat de deelnemer zich daadwerkelijk in 
de interactie begeeft. 
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De manier waarop ieder der deelnemers voor zichzelf ' 
veiligheid creëert, komt o.a. tot uiting in de onderlinge plaats-
bepaling. Wanneer de groep in een kring-opstelling begint (een 
opstelling, die meestal spontaan ontstaat) zien we degenen die 
afwachten meestal wat achteraf zitten. De actievelingen zitten 
meer in de richting van het middelpunt van de kring. Een enkele 

keer gaat een deelnemer demonstratief middenin de cirkel zitten, 
teneinde de vervreemding van het beginmoment te doorbreken. 

Gevoeligheid voor afstand 

Aansluitend bij het natuurlijke proces van plaatsbe-
paling in de beginfase van de groep kan de begeleider oefeningen 
voorstellen die de gevoeligheid van de deelnemer voor de plaats 
in de ruimte en voor de onderlinge afstand kunnen bevorderen. 
Een aanzet hiertoe kan bijv. zijn de opdracht om een plaats in 
de ruimte te zoeken, waar je je veilig voelt en daarbij de af-
stand t.o.v. de ander mee te laten tellen. Deze opdracht lijkt 
eenvoudig en is dat voor sommigen ook. Anderen hebbn er de groot-
ste moeite mee, blijven heen en weer lopen, omdat ze zich verlo-
ren voelen, of worden heen en weer geslingerd tussen de wens 
om ergens te gaan zitten en de angst voor het oordeel van de ande- 
ren. 

Nog directer aansluitend bij het aan de gang zijnde 
proces is het bespreekbaar maken van houdingen, zoals achteruit 
liggen of zitten, waardoor grote ruimtes tussen de deelnemers 
ontstaan, i.v.m. het aandachtig voorovergebogen dicht bij el-
kaar zitten. De afstandsignalen worden dan direct gekoppeld aan 
het lichamelijke gevoel, dat in laatste instantie de basis is 
voor emotionele reacties. 

In de beginfase is de feedback-functie die een derge-
lijke oefening kan hebben nog niet van groot belang. Het gaat er 
in de eerste plaats om, dat ik de gevoelsmatige betekenis ont-
dek en leer benoemen van de positie die ik inneem. Desondanks 
geeft de ingenomen positie al informatie over mijn houding 
tegenover een ander. 

Afstand en feedback: het 'levend sociogram'  

In een later stadium van het groepsproces kunnen derge-
lijke oefeningen naast een bewustwordingsfunctie voor de indi-
viduele deelnemer ook een functie krijgen in het geven van en 
ontvangen van expliciete feedback. De relaties in de groep heb-
ben dan inhoud gekregen, d.w.z. dat de deelnemers voor elkaar 
emotionele betekenis hebben, een goed voorbeeld van zo'n oefe-
ning is het 'levend sociogram'. De begeleider vraagt aan een deel-
nemer om ergens in de ruimte een plaats voor zichzelf te zoeken 
en van daaruit de anderen op een afstand van zichzelf te zetten 
diets aangeeft over de verhouding tussen hem en de anderen. De-
ze opdracht kan gekoppeld worden aan een bepaald thema. Zo kan 
het levend sociogram gevormd worden op basis van mijn sympathie 
of antipathie voor een ander, of op grond van de vraag wie voor 
mij het meest en wie het minst bedreigend is, of op grond van 
de mate waarin ik de ander nodig heb. 
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Een variatie op deze oefening is de opdracht dat niet 
één prsoon, maar iexdereen in de groep een plaats zoekt t.o.v. 
de anderen. Na soms langdurig geloop en geschuifel vormt zich 

uiteindelijk een patroon. Speciaal wanneer de onderlinge relaties 
tijdens voorgaande zittingen niet duidelijk gestalte konden krij-
gen, is zo'n oefening een uitstekend hulpmiddel. Het ontstane 
patroon is aanzet tot een groepsgesprek over die relaties en 
over de gevoelens die daarin een rol spelen. 

Afstandscheppend gedrag: dominantiepatronen. 

Na of tijdens de kennismaking is een van de belang-
rijkste opgaven voor de deelnemer te zorgen dat hij voldoende 
invloed heeft in het tot stand komen van het groepsgebeuren, 
zodat dit aansluit bij zijn eigen behoeften. De wijze waarop 
ieder dvoor zich hiervoor zorgt, loopt sterk uiteen en de eerste 
feedback-momenten hebben meestal betrekking op de invloed die 
men al dan niet tracht uit te oefenen. 

Wanneer de macht in de groep niet gelijk is verdeeld 
over alle deelnmers, ontstaan er dominantiepatronen. In deze pa-
tronen kunnen we onderscheid maken tussen dominant en onderschik-
kend gedrag. Dominant gedrag is te herkennen aan veel praten, het 
geven van oordelen over het gedrag van anderen in termen van 
goed- of afkeuring, en het benadrukken van normen die in de 
groep zouden moeten gelden. Onderchikkend gedrag kenmerkt zich 
door volgzaamheid in combinatie met terughoudendheid. Dominant 
en onderchikkend gedrag bestaan bij de gratie van elkaar. D.w.z. 
dat dominante deelnemers in hun positie bevestigd worden door 
deelnemers die zich volgzaam gedragen en omgekeerd. 

Een speciale vorm van dominant gedrag is het gedrag dat 
we zouden kunnen omschrijven als 'tegen-normerend'. In dat geval 
heeft de deelnemer niet het gevoel zelf actief het groepsproces 
te kunnen beïnvloeden, terwijl hij zich ook niet bij de invloed 
die anderen op hem uitoefenen neerlegt. Zijn aandeel aan het 
groepsgebeuren bestaat dan uit het zich verzetten tegen de regels 
en normen waardoor hij denkt bepaald te worden, zonder dat hij 
zijn eigen gang gaat. Wanneer deelnemers op deze wijze met elkaar 
in de interactie verwikkeld zitten, zien we een proces waarin ze 
zichzelf doorlopend in hun gevoel van onmacht, en de ander in 
diens veronderstelde macht bevestigen. 

Wanneer we de ruimtelijke posities bekijken die met 
dominantiepatronen gepaard gaan, dan vallen verschillende punten 
op. Als een deelnemer er erg op gebrand is om de situatue te con-
troleren, kan dat tot uiting komen in het innemen van een posi-
tie vanwaaruit hij de hele groep in een oogopslag kan overzien. 
Noodzakelijkerwijs betekent dit, dat hij op relatief grote af-
stand van de anddren komt te staan. Dit tekent een situatie, die 
ook gevoelsmatig zo onder woorden wordt gebracht; 'Ik doe in-
tensief mee, maar ik heb niet het gevoel er echt bij te horen'. 
Soms staat iemand in zo'n situatie daadwerkelijk, terwijl de 
anderen zitten: een superieure en eenzame positie. Wanneer de 
situatie bedreigend is, staat de dominante deelnemer af en toe 
letterlijk met zijn rugtegen de muur. Een andere waarneming, die 
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met dominantiepatronen samenhangt is, dat sommige deelnemèrs uit 
een behoefte aan wederzijdse steun dicht bij elkaar gaan zitten 
en a.h.w. een blok vormen tegendegene die als machtig ervaren 
wordt. 

De door een deelnemer ervaren machteloosheid lijkt het 
noodzakelijk te maken om de ander ver van zich vandaan te houden. 
Tegelijkertijd ontstaan dominantiepatronen ook vanuit een stre-
ven naar groepscohesie, een situatie waarin ieder voelt dat hij 
bij de groep hoort op grond van gedeelde ervaringen en gemeen-
schappelijke doelstellingen. Dominante patronen worden dan ook 
gekenmerkt door intensieve interactie op afstand, een inetractig 
waaraan veel energie besteed wordt, zonder dat de deelnemers 
gevoelsmatig dichterbij elkaar komen. 

Gaandweg groeit het inzicht, dat het innemen van machts-
posities en het gevecht om de macht binnen een ontmoetingsgroep 
geen effectieve manier is om datgene wat men zelf wil te reali-
seren. Het onderkennen van het gevoel van waaruit men reageert 
en hetantwoord op de vraag 'wat wil ikzelf?' maakt, dat een ge-
deelte van de aandacht, die tot dan toe werd besteed aan het mani-
puleren van de ander, verschuift van buiten naar binnen. Het ont-
dekken van zichzelf leidt tot een heroriëntatie, in de figuur-
lijke én in de letterlijke betekenis van het woord. 

Aittandscheppend gedrag: stereotypering 

We spreken van stereotypering, wanneer we aan iemand 
een aantal eigenschappentoeschrijven op grond van de klasse of 
kategorie waartoe diegene behoort. Het stereotype dat we van de 
ander hebben, kan positief en negatief zijn. Stereotypen hebben 
in de kontakten tussen mensen een aantal functies. Ze bieden 
zekerheid, ze zorgen voor een min of meer constant beeld van de 
sociale werkelijkheid om ons heen en ze zijn economisch: ze be-
sparen tijd en moeite in het drukke proces van waarnemen en in-

terp eteren van die werkelijkheid. 

De stereotypen worden gevormd op grond van iemands 
uiterlijk en gedrag en op grond van de informatie, die de deel-
nemer over zichzelf geeft. Niet iedereen in de groep is bereid 
tot het geven van informatie over zijn dagelijkse bezigheden, 
uit angst voor de stereotypen die daarvan het gevolf zouden kun-
nen zijn. Deze angst is soms ook een van de redenen, waarom som.1 
mige deelnemers trachtenom het op gang komen van de uitwisse-
ling van feedback te stoppen. Anderen geven de informatie 
graag en gauw, als een soort visitekaartje, opdat voor iedereen, 
henzelf inbegrepen, de positie in de groep van meet af aan 
duidelijk is. 

ar 	 

SOMS 

Hoe oerontvanklik vir jou koms 
en onversadig, sug ek soms 
vanweë my grillige bedryf: 
Gaan weg, dat ek van jou kan skryf. 

(Elisabeth Eybers: 'Einder', Querido 1977) 
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Eerder in dit artikel kwam de behoefte aan structuur 
in de groepssituatie ter sprake. Op grond van bovengenoemde 
functies zal duidelijk zijn, dat stereotypen in de beginfase 
van de groep een grote rol spelen in dit streven naar structuur. 
De stereotypen leveren de basisinformatie, op grond waarvan ie-
der der deelnemers kiest tot wie hij toenadering zoekt en bij 
wie hij afstand bewaart. In eerste instantie vergemakkelijen 
stereotypen dus het leggen van kontakten. 

Wanneer het groepsproces verder gaat, verliezen stereo-
typen echter hun nut. Het beeld van het kleine meisje 'dat dus 
wel aardig zal zijn' blijkt niet helemaal in overeenstemming 
met de werkelijkheid, en demam met die zware stem is ook minder 
bedreigend dan in het begin aangenomen werd. De over en weer 
toenemende informatie noodzaakt tot het herzien van de eerste 
indruk. Mede op grond van de eerste indrukken is er in de groep 
een rolverdeling ontstaan: ieder heeft een eigen plaats gekregen. 
Met het herzien van stereotypen is de groep ook toe aan een her-
ziening van deze oorspronkelijke rollen. Dit veranderingsproces 
maakt dat de relatief duidelijke structurering van de situatie 
weer op losse schhroeven komt te staan en dit stuit op weerstan-
den. liet stereotype dat we van de ander gevormd hadden en dat in 
eerste instantie de kennismaking vergemakkelijkte, vormt nu een 
hindernis voor het verdiepen van de kontakten. 

Gepaard aan de fase waarin stereotypen houvast geven 
in de onderlinge interacties en waarin de deelnemers bezigzijn 
met zichzelf en elkaar in een rol te bevestigen, die op dat moment 
functioneel is in het groepsproces, zien we een ruimtelijk pa-
troon, dat zich kenmerkt door relatieve onbeweeglijkheid van de 
verschillende posities t.o.v. elkaar. e onderlinge afstand ver-
toont weinig verandering en ook veranderen de deelnemers rela-
tief weinig van plaats. In tegenstelling tot de interactie die 
,het_ gevolg is van dominantiepatronen is de interactie op basis 
van stereotypering weinig levendig. Het waarnemen van de ander 
blijft gereduceerd tot het opnemen van informatie die bij het 
beeld past dat we van de ander hebben. Wanneer een der deelne-
mers zich niet volgens de verwachting gedraagt, is de eerste 
reactie van de anderen meestal impliciet een poging om hem op 
zijn plaats terug te zetten. 

Het bespreken van de beelden en van de verwachtingen 
die men van elkaar heeft is een manier om zich van deze stereo-
typen bewust te worden. Aanzet daartoe is meestal de onvrede 
die een deelnemer voelt t.g.v. de positie waarin hij zich  ge- 

liever liever 
Je leest een heel dik boek 
Je bent er door geboeid 
En liever daarmee dan met mij 
Is 't dat je je bemoeit 

'k Schrijf achteraf dit op 
Ik schrijf wat op papier 
En liever dan de fantasie 
Had ik jou levend hier 

(Jan Hariios 'Gedichten', van Oorschot 1974) 
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plaatst weet. Een andere manier is het doorbreken van het ruim-
telijke patroon, door nieuws plaatsen te zoeken en verschillende 
afstanden t.o.v. elkaar uit te proberen. Dit wordt dan gekop-
peld aan een gesprek over de vraag of daarmee het beeld, dat de 
deelnemer heeft van de ander, zich wijzigt. Op zich betekent 
de verandering van positie al een levendiger interactie, welke 
de aandacht van de deelnemer voor de ander opwekt. En om de 
ander beter te kunnen zien is toenadering vereist. De positie-
verandering maakt verder dat we de ander eens van alle kanten 
te zien krijgen. 

In eerste instantie is het niet belangrijk of de stereo-
typen zich hierdoor wijzigen, hoewel dit onontkoombaar een gevolg 
zal zijn. Waar het om gaat is, dat de deelnemer zich bewust wordt 
van de gevoelens die ten grondslag lie,gen aan het stereotype 
beeld dat hij zich vormt van de ander. 

Afstandscheppend gedrag: sociale techniek 

Sociale vaardighheid kunnen we omschrijven als het 
effectief of adekwaat handelen in sociale situaties. Om in de 
relatie met anderen adekwaat te kunnen handelen moet iemand 
over een aantal sociale technieken beschikken die het hem moge-
lijk maken, om in diverse situatues en omstandigheden op anderen 
te kunnen reageren. Verder moet het individu in staat zijn tot 
een redelijk accurate waarneming van de ander en van de situa-
tie waarin hij verkeert. En ten derde houdt sociaal-effectief 
handelen in: het handelen in overeenstemming met de eigen ge-
voelens en behoeften. Iemand die op deze wijze sociaal-vaardig 
is, is in staat tot het overbruggen van de afstand die kan be-
staan tussen hem en een ander, en tot het aangaan van bevredi-
gende emotionele relaties. Alle drie genoemde aspecten krijgen in 
een ontmoetingsgroep ruime aandacht, zij het dat het leren van 
sociale technieken niet expliciet tot de doelstelling van de 
groep behoort, maar meer een effect is dat de deelnemer als van-
zelf meepikt. 

Af en toe kan het gebeuren, dat er in de groep een 
deelnemer zit, die ogenschijnlijk sociaal-vaardig is in boven-
genoemde zin van het woord, maar in weilijkheid niet komt tot 
het leggen van kontakten die voor hem emotionele betekenis heb-
ben en bevredigend zijn. Hij beheerst de sociale technieken uit-
stekend en is in staat de reacties en gevoelens van de ander 
waar te nemen en op waarde te schalten. Wanneer 'hem gevraagd 
wordt wat hij voelt weet hij dit uitstekend onder woorden te 
brengen. Wat eraan ontbreekt is echter, dat dat gevoel betrekking 
heeft op anderen. In de interactie binnen_de groep lijkt afstand 
nemen en afstand overbruggen voor hem geen probleem. Vlot en op 
aangename wijze beweegt hij zich tussen de andere deelnemets 
door en omdat hij weinig bedreigend is ondervindt hij in zijn 
toenaderingspogingen weinig hinder van degene met wie hij praat. 
De enige oneffenheod is, dat hij bij de ander het vage gevoel 
achterlaat, dat het kontakt niet helemaal wederkerig was en wat 
vluchtig. 

We zouden het hier beschreven individu niet zozeer so-
ciaal-vaardig willen noemen, alswel een sociaal-technicus. Deze 
sociaal-technicus is voor zichzelf en de groep een speciaal pro- 

20 



bleem. In zijn gedrag is weinig dat aanleiding geeft tot het 
geven van feedback. Eerder is het zo, dat hij een waardevol model 
is voor de deelnemers, die zich in interactie-situaties onhandi-
ger voelen. Pas later in de loop van de groep, tegen de achter-
grond van intensieve en betekenisvolle relaties tussen de andere 
deelnemers, merkt men dat er iets aan de hand is. Omdat hij 
zich echter tot dan toe niet echt heeft laten kennen, is het 
moeilijk om te verwoorden, wat er precies mis is. En de meeste 
deelnemers, behalve de sociaal-technicus zelf, staan verbaasd 
als hij zegt, dat hij zich in de groep ( en vaak ook daarbuiten) 
grenzeloos alleen voelt staan. 

Een dergelijk gedragspatroon stelt andere eisen aan het 
werken met afstand. Wanneer we aan de sociaal-technicus vragen 
om zijn afstand t.o.v. anderen te bepalen, valt op dat hij zegt, 
dat de verschillende afstanden voor hem allemaal hetzelfde zijn, 
m.a.w. dat de verschillen in afstand weinig betekenen. Ook het 
kiezen van een eigen plaats in het levende groepssociogram 
heeft voor hem weinig betekenis. Wanneer we hem vragen om toch 
tot een plaats- en afstandsbepaling te komen. en hij dat in alle 
ernst tracht te doen, kan het gebeuren, dat de sociaal-techni-
cus in volle omvang zijn eenzame positie beseft. Verwarring zal 
dikwijls het eerste gevolg zijn en daarna verdriet. Pas dan, alE 
het gevoel dat hij heeft betrekking krijgt op de relaties tus-
sen hem en de anderen, is het mogelijk om tot een herorientatie te 
komen. 

Tot besluit 

De beschrijving van voorgaande afstandscheppende ge-
dragingen lijkt te suggereren, dat ze in interactie-situaties 
makkelijk herkenbaar zouden zijn. De reacties die bij deze ge-
dragspatronen behoren zijn echter vaak onderdeel van een groot 
aantal andere reacties, die andere betekenis hebben. 

De drie beschreven patronen zijn lang niet de enige 
die genoemd kunnen worden i.v.m. het creëren van afstand tus-
sen mensen. Wat dat betreft is ons onderwerp hiel verre van uit-
puttend behandelt. Wel geven de drie voorbeelden een beeld van 
de wijze waarop in een ontmoetingsgroep met afstand gewerkt kan 
worden. Wanneer de deelnemers gevoeliger worden voor de afstand 
tussen hen en de anderen en voor de betekenis die deze afstand 
kan hebben, dan is afstand een waardevol signaal geworden in 
interactie-situaties, ook buiten de groep. 

21 



onderzoek naar H.V.-ontmoetingsgroepen. 

ELLY ABAS THEO ROODENBURG 

Samenvatting van resultaten van een onderzoek bij 8 ontmoetings -
groepen van het Humanistisch Verbond in de periode October '75 - 
Januari 1976. 

We hebben ons in dit onderzoek voornamelijk op de deelnemers 
gericht en ons daarbij de volgende vragen gesteld: 

1. wie doen aan deze groepen mee en waarom? 
2. wat vinden de deelnemers na afloop van de groep 

eraan gehad te hebben? 
3. waarvan hebben zij naar hun mening iets geleerd? 

Hier is betrekkelijk weinig over bekend. We wilden op een sys-
tematische wijze hierover informatie verzamelen en hebben dat 
gedaan m.b.v. vragenlijsten aan het begin, tijdens en na het 
einde van de groepen. Bij het sanenstellen van de vragenlijs-
ten hebben we o.a. gebruik gemaakt van het onderzoek van Lieber-
man , Yalom en Miles, Amerikaanse onderzoekers die als eersten 
een groot onderzoek hebben verricht naar encountergroepen (Lie-
berman, Yalom en Miles: Encountergroups: First Facts, Basic 
Books, New York, 1973) 

70% van de deelnemers vulde de beginvragenlijst in en 63% de eind-
vragenlijst, een grote mate van bereidwilligheid dus. Hieronder 
een greep uit de resultaten. 

ad 1. Enkele achtergrondgegevens van de deelnemers: 

44% is tussen de 20 en 30 jaar, 55% ouder dan 30. De jong-
ste deelnemer was 19 jaar, de oudste 56. Het aantal mannen 
was ongeveer gelijk aan het aantal vrouwen, evenals het 
aantal gehuwden/samenwonenden en alleenstaanden. W.b. be-
roepen: 1/3 van de deelnemers kwam uit de 'sociale hoek' 
(bijv. docent, verpleger, vormingswerker), 1/5 was stude-
rend, de rest variëerde aanzienlijk, waarbij het opvallend 
was, dat er zeer weinig handarbeiders bij waren. 

Waarom doen mensen mee?  

Uit antwoorden via een open vraag hiernaar bleek, dat de 
grootste categorieën antwoorden waren: 
- het verkrijgen van zelfkennis, zelfinzicht, zicht op ei- 

gen functioneren, 
- zicht op eigen functioneren in relatie met anderen, 
- beter met gevoelens omgaan. 
Uit de scores op een gestructureerde lijst met 18 uitspra- 
ken die mogelijke verwachtingen c.q. redenen van deelname 
inhielden, bleek dat de deelnemers de volgende 4 punten 
het belangrijkst vonden: 
- in staat zijn gevoelens en ervaringen met anderelte 
delen, 

- meer zicht krijgen op dd dingen die me in mezelf hinderre 
mezelf beter leren kennen en begrijpen, 

- erachter komen wat anderen werkelijk van mij vinden. 
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Wat verdere gegevens:  

41% der deelnemers had al eens eader aan een ontmoetings-
groep of een soortgelijke groep meegedaan. Gevraagd naar 
de voornaamste reactie van de naaste omgeving van de deel-
nemer op zijn deelname gaf 36% het alternatief positief aan, 
10% het alternatief negatief, 28% met gemengde gevoelens, 
19% geen reactie en 20% neutraal. Bijna 38% der deelnemers 
vermeldden al eens eerder aan een ontmoetingsgroep mee te 
hebben willen doen, zonder dat het er van gekomen was. Bij 
de helft ging dat niet door vanwege praktische redenen (bijv. 
te duur, geen tijd, te ver weg, onbekendheid van de moge- 
lijkheden). 

ad 2. Wat zeggen de deelnemers eraan gehad te hebben?  

Uit een open vraag hiernaar bleek dat de grootste katego-
rieën antwoorden waren: 
- specifieke persoonlijke dingen geleerd, bewust geworden, 
- zelfkennis, zelfinzicht, 
Gevraagd naar een soort totaal-eindoordeel van de deelnemer 
over zijn deelname kon de deelnemer een van zeven alterna-
tieven aangeven: 
73% van de deelnemers gaf aan, dat deelname aan de groep 
zeer positief was geweest, slechts één deelnemer vond het 
'teleurstellend', 5,4% vond deelname verwarrend, 10,7% 
was neutraal. 

ad 3. Waar hebben de deelnemers naar hun mening iets van geleerd? 
Uit een vragenlijst naar leermomenten bleek, dat de drie 
belangrijkste waren: 
- het ervaren hebben van (nogal) sterke emoties, 
- het in staat zijn geweest gevoelens te uiten, 
- het erg betrekken zijn geweest bij de groep. 
Het minst belangrijk waren: 
- het uitproberen van ander gedrag of een andere houding, 
- reconstructie van gezinssituatie. 

Als laatste nog iets over de groepsbegeleiders, die ook een vra-
genlijstje hebben ingevuld. We vonden dat groepsbegeleiders on-
derlings sterk overeenstemden m.b.t. het belangrijk vinden van 
mogelijke redenen van deelname c.q. verwachtingen van deelnemers 
- gemeten op de 18 items, zie ad 1 - gezien hun eigen doelstel-
lingen t.a.v. ontmoetingsgroepen. 

Ook groepsbegeleiders en deelnemers stemden overeen in hun oor-
deel over belangrijkheid van mogelijke redenen van deelname c.q. 
verwachtingen. 

Voor geïnteresseerden: in de bibliotheek van het Humanistisch 
Verbond (Oudegracht 152, Utrecht) bevindt zich een exemplaar 
van ons onderzoek. 
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spelgroep 1 	Wim Roeleveld 

In nart en April '77 zijn we 9 Maandagavonden en 
één Zondag bij elkaar geweest. Ongeveer 6 weken 
daarna hebben we bij iemand thuis een eind/afron-
dings/evaluatie/gezelligheidsavond gehad (dat was 
een mondvol). De term 'spelgroep'ontstond uit ge-
sprekken over het verschil tussen ontmoetings-, 
gespreks- en praatgroepen. Het accent zou in de 
spelgroep komen te liggen op het doen en ervaren 
van spelen en oefeningen, met napraten over er-Ja-
ringen/belevenissen en hun evt. betekenissen. Het 
geheel met een speels karakter zonder oppervlak-
kig alleen maar met 'spelletjes' bezig te zijn. 

De eerste 3 avonden stonden in het teken van kennis- 
making, gezelligheid, plezier, lachen. Aan het eind ervan zeiden 
Alice en ik als begeleiders tegen elkaar: het was een prima 
avond, maar we moeten de volgende avond er een wending aan geven, 
zodat er meer diepgang komt. De 4e avond werd ook inderdaad se- 
rieuzer, de oefeningen werden persoonlijker. Het werd positief 
ontvangen, verschillende groepsleden hadden inderdaad de behoef-
te aan direkter, persoonlijker kontakt gevoeld! De lijn waarop 
we toen zaten is zo doorgetrokken: d.w.z. aan het begin van de 
avond losmakingsoefeningen, met het accent op het lichamelijke, 
non-verbale, speelse. Gevolgd door wat 'moeilijker', minder 
vrijblijvende spelen. 

Op de 6e avond ontstond er een discussie over de lijn, 
de rode draad in de spelavonden. Het werd een tussentijdse eva- 

luatie. Enkelen wilden doorgaan op dezelfde manier, anderen wil-
den 'dieper', meer persoonlijke communicatie en een enkeling 
wilde het speelse accent vergroten! Voor Alice en mij bleef het 
laveren tussen deze uiteenlopende wensen. Dat is redelijk gelukt, 
dacht ik. 

Na de 8e  keer hebben we op een Zondag bij een van de 
groepsleden thuis gepraat, gediscussiëerd over humanisme en het 
humanistische karakter van de spelgroep. Er zijn geen nota's, 
concepten uit voortgekomen. Het was een intensieve praatdag met 
veel aandacht. 6 weken na de laatste Maandag zijn we weer bij 
elkaar geweest bij een ander groepslid thuis. Het was een reunie 
en afrondings- evaluatieavond. Hier heeft iedereen zijn antwoor-
den van het evaluatieformulier (verstrekt door het Centraal 
Bureau van het Humanistisch Verbond) voorgelezen en toegelicht. 
De belangstelling en motivatie hierbij was zo groot, dat de avond 
uitliep en het plan om te gaan dansen in de Kosmos verviel. Dat 
gaan we nu in September doen!! Op die avond kwam naar voren, dat 
iedereen in meer of mindere mate met tevredenheid terugkeek op 
onze spelgroep. Voor enkelen bleven er vraagtekens over w.b. 
het 'verder'. Sommigen wilden metdesrlfde groep doorgaan, anderen 
in een andere. Hieruit blijkt het belang meersoortige groepen te 
organiseren! 

Tot slot nog iets over het Zondagje humanisme. Als aan-
loopje had iedereen éen week tevoren 2 korte artikelen meegekre-
gen: 'Plaatsbepaling van de humanistic psychology' en 'Humanisme 
in de omgang', beide van Albert Nieuwland (Ont-moeten jaargang 1 
nummer 1 en jaargang 2 nummer 5/6). Wie wilde zou dan thuis een 
kort persoonlijk artikeltje schrijven over dit thema, d.w.z. 
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over eigen ervaringen en andere wijsheden n.a.v. die 2 artikelen. 
Iedereen kon dan zijn voordracht houden, waarna discussie. Dit 
was het plan. De uitvoering verliep iets anders.  

Niet iedereen had een stukje op papier. Via vragen 
kwamen we op de vraag wat nu eigenlijk humanisme is. Iedereen_ 
gaf hierop in de eerste ronde zijn visie: zijn geloof of onge-
loof in een god, zijn levensovertuiging nu en vroeger van huis 
uit. Er werd veel doorgevraagd, de halve middag was al om. 

Daarna een ronde over humanisme en spelgroep!! Kern-
punten waren: vermogens uitbreiden, andere manieren van communi-
ceren, natuurlijkheid, lichaam en geest meer in harmonie, bewus-
ter met andere mensen omgaan, meer uitspreken van gevoelens en 
gedachten, lichaamsbewuter zijn, eigen verantwoordelijkheid, 
gelijkwaardigheid, verbondenheid jezelf-anderen, acceptatie. Het 
accent lag op het verwoorden van eigen gedachten/meningen en 
het luisteren naar anderen. 

Ik heb de middag als erg openhartig en prettig ervaren. 
Ruim 3 uur intensief verbaal gecommuniceerd en dat voor een spel-
groep!! En niet met het accent op het hier-en-nu, maar op het 
plaatsgeven, denken, terugkijken. Dit was de eerste keer dat ik 
zo iets deed. De volgende keer wil ik het weer doen en de erva-
ringen van deze keer gebruiken. 

spelgroep 	Lodewijk Koenen 

Leiders/begeleiders zijniklice en Nim. Het leuke is dat 
zij met alles gewoon meedoen en dat ik helemaal geen verschil 
merk met de andere groepsleden: begeleiding volgens de moderne 
opvattingen. 

Wat doe je in een spelgroep? Vaak non-verbaal, soms 
verbaal, doe je een aantal spelletjes, oefeningen op een avond. 
Tijdens de koffie en na afloop praten we erover na. Bij de keuze 
van de oefeningen gaan Alice enWim van de groep zelf uit. Het is 
dus niet zo, dat ze ons een vantevoren vast omlijnd programma 
voorleggen. Naarmate de mensen vertrouwelijker met elkaar omgaan, 
worden de oefeningen meer gericht op het directer met elkaar om-
gaan, op elkaar reageren. 

Aangezien dit een persoonlijk verslag is, durf ik een 
paar oefeningen te noemen om dit te illustreren. De eerste avond 
praten we ongeveer 5 minuten met elk lid van de groep afzonder-
lijk. Om de beurt vragen we elkaar wat we willen, de ander mag 
antwoorden op wat hij wil. De minst 'gevaarlijke' manier van met 
elkaar in kontakt komen; niet in de groep, maar in tweetallen, 
communicerend enkel met woorden. 

Tijdens de laatste meeting gaan stuk voor stuk alle 
groepsleden (slechts Wim niet, door tijdgebrek) in de kring 
staan en mag iedereen die wil de persoon in het midden non-ver-
baal iets overbrengen, deze iets 'zeggen'. Dit wordt voor mij 
de prachtigste avond van de cyclus. Strelingen, omarmingen, te-
dere en warme aanrakingen. Niet geforceerd, geen onpersoonlijke 
vrijpartijen. Nee, het is mooi, het is echt. 

Hoe is het mogelijk dat zich zoiets intwikkelt? Van 
tweegesprek tot omarming, terwijl 10 mensen toekijken! 
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In de eerste plaats, vind ik, door de inzet en de ach-
tergronden van de deelnemers. Inzet, omdat de mensen erg goed op 
de ander ingingen en bij een 'negatief' aspect van iemand niet 
meteen zeiden, dat dat moest veranderen, maar zeiden: zo is Bert 
of zo is Jos. Achtergronden, omdat de meeste mensen uit de groep 
een draaiend leven hebben. Ze studeren of werken, staan positief 
in het leven. 

In de tweede plaats Alice en Wim en hun persoonlijke 
inbreng. Zoals gezegd: zij doen gewoon mee. Dat is erg prettig. 

In de derde plaats de suggesties voor de oefeningen en 
de besprekingen achteraf daarvan. 

suggesties 
wordt vantevoren niet teveel 

over de bedoelingen van de spelletjes gezegd. Dat komt vanzelf 
als men het doet. De oefeningen worden afgestemd op de sfeer in 
de groep en de fase waarin deze zich bevindt. 

De bedoeling van de spelgroep is: gewoon lekker bezig 
zijn. Bewegen, je stem gebruiken, oefeningen om je op een ander 
te richten, concentratieoefeningen, vertrouwensoefeningen. Dat 
alles doen we in de spelgroep. Terwijl we hiermee bezigzijn, kom 
je best wel veel van jezelf te weten, maar daar ligt niet het 
accent op. Het is een spel- en geen ernst-groep tot therapie of 
bezinning. Of het nu enkel komt door de toevallige gegevenheid 
van gemotiveerde groepsdeelnemers en de daarbij behorende goede 
begeleiders, dat deze spelgroep een succes is geworden, weet ik 
niet. Het is in ieder geval een unieke mogelijkheid geweest om 
goed en prettig met elkaar bezig te zijn. 

Zo'n spelgroep pastm.i. geheel in het kader van de 
humanistische gedachte van meer menselijkheid in onze samenleving. 
Naast het luisteren naar Garmt Stuiveling of het bestuurlijk 
bezigzijn in het H.V. moet er ruimte zijn voor 'ontmoeting'. Dit 
behoort niet enkel weggelegd te zijn voor diegenen, die de verant-
woordelijkheid van het leven niet meer aankunnen en in therapie 
hun toevlucht zoeken. Spel en ontmoeting worden vaak als een 
- kwaadaardige - luxe gezien, die typisch produkten van onze 
welvaartsstaat zijn. O.K., maar er bestaat ook nog zoiets als 
eenzaamheid, kanker van deze tijd. Wil je deze telijf, moet je 
niet n6g meer de mogelijkheden van kontakt beperken. 

spelgroep 3 	Fenny van Heek 

Wat kun je veel aan een ander hebben! Als ik naar 
een of andere groep ga, stel ik mezelf altijd 3 vragen: 
1. heb ik plezier in de avond zelf? 
2. wordt mijn inzicht in mijn eigen doen enlaten verdiept? 
3. kan ik in het dagelijkse leven wat doen met aangegevene? 
Wat de eerste 2 vragen betreft, kan ik meestal wel positief rea-
geren, op de derde vraag niet. En dat is bij de spelgroep van 
Alice en Wim wel het geval. 

Aan de hand van mijn 3 vragen wil ik iets meer vertel-
len over deze 8 Maandagavonden en een Zondagmiddag. Uiteraard is 
dit mijn persoonlijke visie 

ad 1. 	Vanaf de eerste avond nam ° contact met de ander' 
zowel verbaal als non-verbaal, de grootste plaats in. Bij de ont- 
moetingsgesprekken bijv. werden spelregels afgesproken: we stel- 
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den elkaar telkens 2 aan 2 vragen in interviewvorm, niet langer 
dan 3 minuten. Door de tijdslimiet ervaar,:le ik, dat: je je zo 
concentreert OP de ander, dat je in vrij korte tijd veel indruk-
ken van de mensen uit de groep ci)deed en je zelf Ooit een plaats 
en houding begon te vinden tussen voor kort wildvreemde mensen. 

Na een 'warming-up', waarbi 3e je spieren ontspande 
en/of je stembanden gebruikte, volgde steeds een spel, waarbij 
je betrokken werd bij andere mensen uit de groep. Na elk spel 
kon ieder kwijt, wat je zeggen of vr .gen wilde. Zo leerden we 
elkaars voorteuren, bezwaren, gevoelens en belevingen kennen. 
Deze lagen zeer uiteen, De 'spelleiders' zijn hierop ingeggaan 
door veel afwisseling te beiger we werkte 	met ~ geluid 
beweging, deden vertrouwens= en ontspanningsspelen, Dit waren 
voor mij redenen genoeg om veel plezier in de avonden te hebben. 
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ad 2. 	In die verschillende spelsituaties merk je, dat je 
gedrag verandert: je voelt je op je gemak, terwijl een ander 
weinig zelfvertrouwen heeft; 't volgende moment ben je zelf erg 
gespannen. Hier praat je over en je wordt met °herkenningen° ge-
confronteerd. We kregen meer begrip voor het gedrag van een ander. 

Daardoor o.a. konden we - vooral de laatste 2 avonden -
elkaar kritischer. benaderen, zonder het respect voor elkaar te 
verliezen. Dit gebeurde erg duidelijk in 3 praatrondes: le een 
rondje spinsels: 'ik denk dat jij denkt dat 	2e  uitspre-
ken van irritaties: veel reacties. 3e complimentjes naar elkaar 
toe: we hoorden veel aardige opmerkingen, ook zeer persoonlijke. 
Een spel als dit leert jezelf hoe een ander jou ziet. 

Hoe je je na deze 3 rondes voelde, werd uitgesproken: 
op negatieve gevoelens werd geprobeerd zo in te gaan, dat diege-
ne inzicht kreeg in haar/zijn gedrag. De laatste avond deden we 
een soortgelijk spel, maar nu non-verbaal. Ook hier merk je, dat 
je steeds 'drempeltjes' over gaat. Dit is steeds gemakkelijker 
doordat je je afvraagt 'waaróm durf ik niet?', een bewustwording 
door de positieve stimulans vanuit de groep (zonder dat je ge-
dwongen wordt). Dit heeft iets bevrijdends: 't was toch niet zo 
bedreigend als ik dacht°. Ik voel dat ik meer mezelf ben gewor-
den met behulp van de ander. 

ad3. 	Dit nog meer jezelf kunnen zijn, werkt steeds meer 
door in 't dagelijkse leven. Tijdens evaluaties, waarbij iedereen 
probeerde zo eerlijk mogelijk haar/zijn mening te uiten, ging 
ik niet alleen kritisch denken, maar sprak ik die gedachtes en 
gevoelens ook uit. Ik kan me dan ook inleven in een ander, wat 
meer begrip brengt tussen mij en m'n medemens. 

Ik hoop, dat steeds meer mensen zich gaan verplaatsen 
in het denken en doen van  anderen. Dit kan het dagelijks leven 
zoveel prettiger maken! 

In het nieuwe seizoen starten weer van allerlei groepen van het 
Humanistisch Verbond. Inlichtingen bij: 

Ila Schoutsen (voor gespreksgroepen, trainingen voor gespreks-
leiders, algemeen vormingswerk) 

Richard Lukács (voor ontmoetings- en praatgroepen) 
Wieberen Koopmans (voor opleidingen voor het geven van humanis-

tisch vormingsonderwijs, hvo) 
Ton Jorna (voor de part-time hogere beroepsopleiding voor huma-

nistisch raadsman of vormingswerker, HOI) 
Ila, Richard, Wieberen en Ton zijn te bereiken op het Centraal 

bureau van het Humanistisch Verbond: Oudegracht 152, Utrecht, 
tel. 030 318145. 

Jack Tsang (voor allerlei groepen in de regio Rotterdam), Huma-
nistisch Centrum, Provenierssingel 48, Rotterdam, 030 650916. 

Albert Nieuwland (voor allerlei groepen in Amsterdam en speciaal 
voor een training groepsbegeleiding, bestemd voor mensen met 
groepservaring, die groepen willen gaan begeleiden (of dat al 
doen), J.W.Brouwersstraat 18, Amsterdam, 020 791015. 
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onderwijs- versus vormingsmodel 
en de daarbij behorende attitudes 

janine roedema 

Om te komen tot een gefundeerde mening omtrent het 
huidige onderwijsmodel, lijkt het mij noodzakelijk 
dit toch zo historisch bepaald model in grote lijnen 
vanuit die historie in zijn ontwikkeling te volgen. 
Juist deze informatie maakt voor mij de attitudes van 
o.a. leerkrachten begrijpelijker. Met onderwijs be-
doel ik hier het lager onderwijs. 

Inleiding 

Ook ons onderwijs is zoals andere instituten gegroeid 
uit een cultureel en maatschappelijk klimaat, waarin de waarden 
vanuit godsdienstig mens- en wereldbeeld werden bepaald. Vanuit 
de historie is het dan ook sterk gericht op zedelijke ontwikke-
ling van het kind. 

Pas in 1860 zijn wettelijke regelingen getroffen waar-
in kennisoverdracht, uiteraard in samenhang met een christelijke 
'opvoeding' in eisen werden geformuleerd. We zien dan de split-
sing openbaar en christelijk onderwijs. Begin 1900 werden de 
onderwijsmethoden in het bijzonder voor het lezen bestudeerd 
en vernieuwd. Met name Jan Ligthart heeft veel originele ver-
nieuwingen ingevoerd. Het 'zakelijke' element komt sterk naar 
voren, het moraliserende treedt naar de achtergrond. 

Met het tot stand komen van de nieuwe onderwijswet 
(1920) moest nu onder schooltijd gelegenheid gegeven worden 
voor het godsdienstonderwijs, te verzorgen door de kerkgenoot-
schappen. 

Met Mi'La Montessori, Helen Parkhurst en later Kees 
Boeke kwam men tot de bestudering van de psyche ',pan het normale 
kind, hetgeen een nieuw perspectief in de onderwijsvisie bete-
kende. Tot nu toe werd het kind als een min of meer volwassene 
in zakformaat beschouwd. Deze opzet, de scheppende krachten in 
het kind tot ontplooiing te laten komen door zelfwerkzaamheid en 
de ontdekking dat het kind daarbij verschillende 'gevoelige 
perioden' vertoonde waaraan de opvoeder zich moest aanpassen, 
bleef echter beperkt tot aparte daarvoor aangewezen scholen. 

Eerst in 1968 besloot de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties 1970 uit te roepen tot het internationale 
jaar van het onderwijs. Het besluit vloeide voort uit het besef, 
dat de maatschappij in de laatste jaren op technologisch, weten-
schappelijk gebied en ook op moreel gebied een structuurverande-
ring had doorgemaakt, waarin een radicale vernieuwing van het 
onderwijs noodzakelijk was m.b.t. de structuur, de inhoud en 
functie en doel van het onderwijs. 
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Groeiende belangstelling kreeg de Jena-plan-gedachte 
van prof.P.Petersen. God, de natuur en de medemens vormden de 
centrale thema's van zijn pedagogiek. Nieuwe onderwijsvdrmen 
werden meer en meer in praktijk gebracht, zoals het werken met 
groepen, groepsgesprekken, creativiteit naar eigen ke4ze, enz. 
In dit laatste studium zit het onderwijs momenteel, waarbij het 
onderling tussen de verschillende scholen nog zeker wat het kind-
beeld betreft enorm variëert. 

Het onderwijsmodel en de daarbij behorende attitudes 

Er wordt wel eens gesteld dat in het onderwijs een al-
gemeen vormend element zit. Het onderwijs vertegenwoordigt eigen-
lijk al een integrale vorming. Toch is dit absoluut niet waar, 
bij onderwijs is vooral sprake van informatie-overdracht. Wel 
zijn er didactische werkvormen, maar deze zijn allemaal ten dien. 
ste gesteld van één hoofddoel informatieoverdracht. Welke werk-
vorm ook gebezigd wordt, het kind staat echter nooit centraal, 
hoogstens de intellectuele capaciteit van het kind. Wil men dus 
in dit geval toch van vorming spreken, dan is dit wel voorname-
lijk zaakgerichte vorming. 

Hij denkt 	monologisch (hij houdt zijn eigen mono- 
uniform 	 loog) 
vanuit intellectuele capaciteit 
beperkend tot leerpittaties, zonder 

sociale en andere achtergronden. 
Hij waardeert 	de leerling als individu en niet als 

deel van de gemeenschap 
als object dat al dan niet hemzelf 

tot eer strekt 
als een nog weinig 'waardevol' mens, 

waar je over gaat, beslist, enz. 
Hij gedraagt zich het ralgedrag van de leerling condi- 

tionerend 
in een houding van neutraliteit, dus 

weinig persoonlijk 
vanuit een hiërarchische denkwereld 
als iemand met een onaanttbare status 
moraliserend 
superieur, hij beslist uiteindelijk 

immers over de toekomst van de leer- 
ling 

De leerkracht die opgeleid is met het 'onderwijsmodel' 
zal niet in staat zijn het eigen denken en handelen te relati- 
veren speciaal waar het eigen waarden en normen betreft. Hij 
is een autotiteit op zijn gebied en heeft behoorlijke verant- 
woordelijkheid voor onze maatschappij van morgen. Zijn macht 
wordt in stand gehouden door de afhankelijkheid van de leerlin- 
gen en de ouders. Immers in veel plaatsen behoort hij nog steeds 
tot de notabelen. 
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Een attitude is een consistente, dus voorspelbare ma-
nier waarop bijv. een onderwijzer denkt over een leerling, deze 
leerling waardeert en zich ten opzichte van deze leerling ge-
draagt. 



Het vormingsmodel en de daarbij behorende attitudes  

Vorming is een zeer algemeen begrip en laat zich haast 
in elk vat gieten. Een humanistische vorming beoogt een omgang 
met leerlingen waar openheid, ruimte geven, bevrijding van evt. 
vooroordelen en misschien ook bevrijding vanuit een starre hou-
ding voorop staan. Vorming is hier vooral verwerking van erva-
ringen. Bij verwerking van situaties treden gevoelens en emoties 
op. Vorming heeft hier de overhand en gaat naast informatie-over-
dracht, die niet wordt afgewezen. Zelfacceptatie en de bereidheid 
om aan jezelf te werken en een beroep te doen op je eigen ver-
mogens leidt wellicht tot een stuk samenhang, een stuk identiteit 
en zingeving. Humanistische vorming tracht door ervaring, bele-
ving, bespreking en beschouwing de werkelijkheid te doorgronden. 

De attitudes van de vormingsleider t.o.v. de leerling: 
Hij denkt 	 dialogisch (in samenspraak met de 

leerling) 
pluriform 
vanuit menselijke waarden 
als iemand sie behalve intellectuele 

ook sociale en culturele achter- 
gronden heeft 

als een uniek, creatief en groeiend 
wezen. 

Hij waardeert 	de leerling als individu, dat deel 
uitmaakt van een gemeenschap 

als een ander mens waar je een groei- 
proces mee aangaat 

Hij gedraagt zich t.o.v. de leerling 
als een medemens met aandacht, begrip) 

en vertrouwen 
activerend, stimulerend 
als een gelijkwaardige 
als iemand die ook bereid is te leren 
proberend samen tot een evaluatie te 

eigen waarden en normen ter dis-
cussie stellend 

De vormingsleider zal er zich voortdurend rekenschap 
van geven dat hij wellicht een wezenlijk onderdeel van het leven 
van de leerling niet oppikt. Hij stelt zichzelf en zijn kennis 
ter discussie en doet een beroep op eigen verantwoordelijkheid 
van de leerling voor diens situatie. In zijn opleiding heeft 
hij zich bezig gehouden met de samenhang van culturele, maat-
schappelijke en sociale aspecten van de samenleving. Hij zal 
bereid zijn op basis van gelijkwaardigheid samen met de leerling 
een groeiproces aan te gaan. 

Eigen mening  

Uiteraard spreekt mij als humanistisch vormingsleidster 
het vormingsmodel verreweg het meest aan. Misschien lijkt het 
onderwijsmodel, zoals ik het heb geschetst, erg negatief in deze 
tijd van onderwijsvernieuwing. Toch is mijn ervaring (ook die 
van de pedagogische academie) op 11 verschillende scholen waar 
ik werk dat dit model in meerdere of mindere mate nog steeds 
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opgaat. Ook al lijkt door de nieuwe didactische werkvormen of 
men daarmee ook een andere kindvisie heeft gekregen, echter als 
het er op aan komt (leveren van prestaties) blijkt steeds weer 
de oude geest van de onderwijzer boven te komen. Gezien de his-
torie van het onderwijs is dit ook niet zo vreemd. Ik geloof 
daarom dat er voor het humanistisch vormingsonderwijs een duide-
lijke taak ligt binnen het onderwijs zowel naar de leerlingen 
als naar de onderwijzers toe, vanuit onze eigen levensbeschou-
welijke invalshoek. 

Of we ooit zover komen, dat het onderwijs in een vor-
mingsmodel gebracht wordt, lijkt me vrij utopisch, aangezien 
hiervoor een humanistische attitude verondersteld wordt. 
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