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I~ het januari/februari-nummer van he't tijdschrift DUX, (katho-

liek maandblad voor allen, die medewerken aan de vrije jeugdvorming in .
Nederland en Belgiä) troffen wij een bespreking aan van het bo~k
"Counsè.ling in Catholic Life and Education" van Ch. A. Curran door dr.
H.M.M. Fortmann.

Wij achten dit a,rtikel van zo groot belang voor de humanistische
raadslieden, dat wij besloten hebben het in zijn geheel in ons orgaan
op te nemen.

Wegens de grote omvang hebben wij er het maart-nummer aan gewijd.

De Redactie.

-0-

naar aanleiding van

COUNSELING IN CATHOLIC LIFE A~O EDUCATION

van Ch.A. CURRAN door dr. H .11.11.~'OR'l'1fA~T0J

In het volgende pogen wij een samenvatting te geven van het boek
Counseling in catholic life and education 1) van de Amerikaanse father
Charles A. Curran, dat een aanbevoling meekreeg van kardinaal Tisserant
en een voorwoord van Michael J. Ready, bisschop van Columbus. Het han-
delt over een onderwerp, dat zowel voor de. opvoeding als voor de ziel-
zorg van grote betekenis zal worden, nl. counsel en counseling. Men zou
dat letterlijk kunnen vertalen met resp. beraadslaging, overleg of raad
en het werkwoord raadgeven. Maar die vertaling is. zeer onvoldoende, om-
dat de Engelse benaming terminus technicus is geworden voor' een ge-
spreksvorm, waarbij do raadvragende persoon zelf. doordringt in de emotio-
nele krachten die hem beroeren en van daaruit zijn persoonlijke levens-
problemen meester wordt. In het verloop van hetgeen volgt zal dat zeker
duidelijl{erworden. Een adequate Nederlandse term heb ik niet kunnen
vinden. Laat ons voorlopig de gecompliceerde definitie, waarmee Curran
zijn boek opent, zonder commentaar overnemen. Zij luidt: Counseling is een
bepaalde verhouding , waarin een persoon, door het begrip en.de goed ge-
kozen antwoorden van de counselor, een objectief inzicht krijgt in de
factoren van verleden en heden, die zijn persoonlijke probl~~en en con-
flicten beïnvloeden en tevens zijn emotionele rel1cties reorgani seert, zo-
dat hij niet alleen betere wegen kiest om zijn redelijke doeleinden te
bereiken, ml1l1rook voldoende vertrouwen, moed en evenwicht krijgt om vol-
gens deze inzichten te handelen. . .,

Immers, al weten kinderen en volwassenen in principe Wl1t.ze moeten
doen, zijworden soms zo overweldigd en verward door een vloed van tegen-
strijdige verll1ngens en gevoelens, dat zij de weg niet kunne~ vinden om
te doen wat ze moeten doen.

Die problemen zijn in onze maatschappij tal~ijk. Zij doen zich voor
op het gebied van het gezinsleven, de school, de arbeid, geneeskunde,
verpleging; religieuze !ocpingen, ~pvoeding en religieuze bekering.
Allen, die op deze gebieden werkzaam zijn, hebben ermee te maken.

1The Macmillan Company, New York2 1953.
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Het counseling is dan ook een onderwerp van ernstige studie ge-
worden. Het onderhavige boek steunt op zeer gedetailleerde verslagen
van de'gesprekken. De waarde van deze verslagen is zeer groot, als
studiemateriaal. Men kan zo immers de wijze waarop het proces verloopt
veel beter volgen. De betekenis van de antwoorden, diede.counselor
geeft, wordt duidelijker in h~t licht"van de verdere ontwikkeling. En'
tevenR blijkt dat, bij alle individuele verschillen, mensen toch veal
overeenkomst hebben in de wijze, waarop ze op bepaalde situaties rea-
geren, en dus dat hun gedrag in grotere mate voorspelbaar is dan men
vroeger dacht .

..Het boek bestaat uit vijf delen: I de achtergronden, 11 de fasen
van het counseling-proces, 111 de vaardigheid van de counselor, IV
meer.verwijderde voorwaarden en situaties die het proces beinvloeden,
V conclusies.

Van een samenvatting geldt nog veel sterkèr wat de auteur van
zijn lijvige-boek zegt: de kunst van counseling kan men niet alleen
leren uit een boek. Het is een "painstaking skill", een zeer veel
ei~p.nde kunst, waarvoor het opdoen van praktische ervaring onder
supervisie onmisbaar is.

De auteur heeft aan. zijnboek een thomistische oriëntatie gege-
ven. Dat is meer dan een frase, zoals veider~p zal blijken. De prak-
tische wijsheid, .die de vrucht is van een jonge wetenschap, sluit hier
zonder moeite aan bij enige thomistische ideeän omtrent de structuur
der menselijke persoon. Zo kon de auteur b.v. zijneerste deel betite-
len als "the virtue of,counsel and counseling skill", .dus de "deugd"
van "counsel". Die deugd is een vaardigheid, een "habitus" in thomis-
tische zin. En "counsel" is de vertaling van het thomistische "con-:-
silium", het overleg dat behoort bij de deugd van prudentia ..

DEEL I - WAT IS COUNSELING ?l

",

De betekenis van couns,eling voor de oplossing _
vanlev~~smo~ilijkheden. ~

Het eerste hoofdstuk is een poging om het counseling af te gre~-
zen van andere verwante activiteiten. De auteur onderscheidt nl. a)
"general education", die de zeer alg~mene begiriselen b.v. van wijsbe-
geerteen theologie aanreikt; b) "guidance", d.w.Z. het verschaffen
van de.nodige kennis, die betrekking heeft op de'speciale problematiek
van bepanlde groepen; en tenslotte c) "counsel", die ingnat op de in-
dividuele levensproblematiek en dat niet zozeer door het verschaffen
vnn kennis nIs wel door de persoon een p~oces te laten doormnken wnar-
in hij geleidelijk nan met zichzelf en zijnemoties en instinctieve nei-
gingen in het reine komt. .'

lIn het origineel luidt de titel van dit deel: The virtue of counsel
and counseling skill, letterlijk: de deugd (habitus, vaardigheid) van
"rftad" en van het raad verschaffen aan nnderen. Maar de term "raad"
deugt niet als vertaling. Het gaat immers juist niet om het verschaf-
fen van ndviezen, zoals reeds is gezegd en in dit hoofdstuk annstonds
nog duidelijker znl blijken.
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Zowel" guidancelt als "counse 1" zijntcéhni Bche termen geworden
die een zeer bepaalde inhoud dekken. Evenmin als ~counseling'l is te
vertalen met "raad geven", kan men l'guidance" weergeven door "leiding".

Van guidance spreken de Amerikanen waar een persoon of een groep
van personen.voorlichting ontvangt over onderwerpen, die voor hun spe-
ciale situatie van belang zijn.Men k~n hier b.V. denken aan cursussen
voor nupturiënten, voor personeelchefs, of ook aan conferenties over
het geestelijke leven voor religieuzen. Van guidance spreken zijook wan-
neer één persoon de hulp van meerdere specialisten ontvangt, zoals in
de bureaus voor hu~elijksmoe{lijkheden. Maar wezenlijk voor guidance is de
nadruk op het verstrekken van kennis. Degene die deze kennis verschaft
is de centrale persoon, de cliënt luistert en ontvangt. De methode is
dus die van de diagnose en ,het daarop volgend advies. Wij zullen in het
volgende hoofdstuk zien, welke nadelen daaraan verbonden zijn.

Bij counsel daarentegen staat de eigen activiteit van de cliënt op
de voorgrond. Het gaat niet meer alleen om min of meer voor allen gel-
dende kennis maar om de allerpersoonlijkste levensproblematiek en om de
verwerking daarvan door de cliënt zelf. Deze maakt een proces door. In
dat proces leert hij zijnzeer co~plexe, emotionele reacties doorzieri en
controleren, en hijkrijgt de factoren uit verleden en heden, die zijnhan-
delen beinvloeden, in het oog, met als resultaat dp,t hij tot grotere in-
nerlijke vrede komt. Het effect van guidance is: ~riëntatie, k~nnis van
de gegevens die meespelen. Counsel gaat verder en dieper. Het effect
daarvan is: integratie, heropbouw van de persoon tot een innerlijke een-
heid, persoonlijke verantwoordelijkheid en contr61e over het emotionele
leven;

Welnu, de meeste moeilijkheden, die zich in het leven van de heden-
daagse mensen voordoen, zijnzulke integratie-problemen ..Zij liggen meer
in de orde van het hoe dan van het wat. Heel vaak weet men wel, wnt
men moet doen, maar men faalt als het op uitvoeren aankomt. Er is ver-
warring o~trent de weg, niet omtrent het doel. De alcoholist weet best,
dat hijhet drinken moet laten, maar hijkan het niet, omdat hijb.v. de
narigheid in zijnhuwelijk niet aan kan. Of een meisje stort zich in een
huwelijk met een man die niet bijhaar past, niet omdat zijdiens gebreken
niet ziet, maar omdat ze thuis niet voldoende iiefde heeft ontvangen.
Deze mensen kunnen niet geholpen worden door hun eenvoudig kennis te ver-
schaffen. Wat ze nodig hebben is een ~eg om huh onsamenharigend~em6ties
te coBrdineren, beter: te integreren en onder oontrOle te krijgen van hun
.redelijkverstand. Maar die emoties, bron van onze persoonlijke problematiek
gehoorzamen niet ~6 maar vanzelf aan onze rede. Wij moeten dus onszelf
reorganiseren. Het hart van die zelf-organisatie is de "prudentia", zoals
Thomas, die beschreef. Daarmee is niet' bedoeld kleinmoedip;e "voorzichtig-
heid", maar de vaardigheid om in de concrete situaties van het leven de
jui~te weg te kiezen (cf.S.Th. I 11,57 en 58). De eerste stap daarvan is
juist het "te rade gaan", het onderzoek van alle factoren, die in de si-
tuaties meespreken. Thomas noemt dat het "consilium" (S.Th. I 11, 14) en
het moderne woord counsel is eigenlijk niets anders dan een vertaling
dn.arvan. Maar het is ons modernen duidelijker geworden, hoe belangrijk dit
cbnsilium is, vooral in die gevallen, waar wij innerlijk zijnvastgelopen,
waar wij ons zelf bedriegen en de weg niet meer weteri in de wanorde van
onze emoties. Om deze conflicten op te helderen is s~ms de hulp van een
ander nodig. Maar die ander moet niet denken, dat hij goede adviezen aan
ons kwijt kan. Veel menSen denken dat. Ze zeggen: als ik jou was~ .• Veel
mensen treden als counselor op, ook al wordt hun advies niet gevr~agd.
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Hat gevolg is vaak: ruzie. De ander is op die hulp niet gcsteld en zegt:
"l1ind.your own business". Dat is w.cl te begrijpen. Want de raadgever
voelt zich gemakkelijk superieur (hijheeft datproblcem immers niet) en
niemand laat zich,. anderzijds, graag zeggen wat hij doen moet. Dat raakt
ons gevoel van eigenwaarde. Vandaar de weeistand om origevraagde rand aan
te nemen. Bovendien is goede raad meestal niet duur, maar goedkoop. Het
uitv6eren alleen .is moeilijk. Daarbij zijn~ij zelf betrokken en dan is ob-
jectiefoordelen ppeens heel moeilijk. Een rechtstreeks advies kan ons
.:ook z6 ontmoedigen dat we ons falen ~iet willen erkennen. En tenslotte:
ieders siturLtie is z6 persoonlijl(en uniek, dat zulke haastige adviezen
d~ eigenlijke moeilijkheden vaak h~lemaal niet_raken.

Er moet dus iets anders gebeuren: de persoon moet leren. zichzelf te
helpen. Hij moet de "habitus" van "prudentia" ~eroveren. De eerste stap
daartoe is:. counsel, die ons leert onze eigen situatie objectief en vol-
ledig te beoordelen en onze emoties te integreren.

Dat zelf leren handelen is de ke~n van het counseling. Het doel. is:
"self-dir,ection and emotional self-control" (3).

Alleen maar raadgeven maakt de mensen nog meer afhankelijk en hulpe-
.loos inee.n .nieuwe situatie, ook al zijn zijvoor dit momen1J geholpen.
Zelfs om goed 'te kunnen gehoorzaJ1lenis die persoonlijke zelfstandigheid
(= prudentie) noodzakelijk. De aute~r h~alt in dit verband enkele veel-
zeggende 'I'homa.s-citatenn.an (I 11,57,5 ad 2 en 11 .II,104,1,ad 1), waar-
uit genoegzaam blijkt, dat ook voor Thomas gehoorzaamheid zonder eigen,
prudent overleg waardeloos is.Dit hoofdstuk bevat tenslotte nog een aantal opmerkingen over de
verhouding van.het counseling tot het gebed, de verlichting der natuur-
lijke rede door het geloof en de Raad als gaV(lv[m de Hei lige Geest.

Recent.e ontwikL:elïnrr~n \1{J het gebied van counse ling.

De belangstelling. voor de mens, zijnmogelijkheden en moeilijkheden,
is de.la,atste decennia sterk gegroeid. Tot de verdere studie daarOl:J.trent
werd de stoot vooral gegeven op drie gebieden: dat van de school, yan
het. gezinsleven en dnt van de omgang tussen oedicus en pati~nt.

De geschiedenis van het counseling is zo interessant, omdat juist
uit die geschiedenis de noodzar1k erv,1.llblijkt. De oudsté fase is de gui- e
dance. Maar steeds meel' bleek, dat dit verschaffen van kennis onvoldoen-
de was.' Er bleven drie grote Doeilijkheden. Vooreerst wisten velen ook
met de beste adviezen niets aan te vangen, ooda..t ze innerlijk niet rijp
waren 00 ze uit te voeren. Vervolgens werden, gelijk gezegd, de mensen zo
te afh~nkelijk van de adviseur. En tenslott6 bleef yeel goede raad on-
vruchtbaar, eenvoudig omdat de cliënt zich daardoor in zijnzelfstnndig-
heid bedreigd voelde. Er moest dus iets anders komen. Er was behoefte
ann een werkwijze; waarin rl1le nadruk viel op persoonlijke rijping, op
zelfkènnis, integra.tie en het persoonlijk doordenken van de eigen proble-
matiek. Men begon te zien, dat levensmoeilijkheden niet altijd voort kwa-
men uit onvoldoende kennis. Men begon eveneens meer oog te krijgen voor
het dynnmische karakter vnn de menselijke persoon en hnar intrinsiek ver-
mogen om hei eigen lot in eigen hand te nemen, in tegenstelling tot ou-
dere theorieën, die veel meer de mens zagen nIs een wezen dat gedetermi-
neerd is door zijnvoorgeschiedehis en huidige milieu.

Illustratief hiervo~r is het meningsverschil, enige decennia ge-
leden, tussen Freud en zijn leerling otto Rank, die zich van Freud dis-
tancieerde. Freud legde de nad.ruk op de noodzank om terug te gaan tot

'.
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iemands kinderjaren (de zgn. infantiele fixatie), omdat het persoon-
lijke verleden het heden bepaalt. Rank daarentegen hield vast aan het
vermogen van de mens om actief in zijn huidige situatie in te grijpen:
wanneer mensen aan hun kinderlijk verleden gefixeerd waren, was dat
niet omdat het verleden almachtig was, maar omdat zijhet heden vreesden.
Als fundamenteel zag hij in zulke gevallen een negatieve houding, 6en
negatieve wil. Die negatieve wil kan geleidelijk positief worden, zo zei
hij, als de counselor ,door het gesprek iemand de kans geeft om zelf zijn
beslissingen t~ nemen. Het hart van de therapie is dus de persoon zelf,
de counselor is slechts middel. Niet de interpretaties, die de counselor
geeft, maken de persoon vrij, want theoretische kennis alleen bevrijdt niet,

.maar de ,ervaring die de persoon in en'door de gesprekken opdoet, zelf iets
te kunnen, een creatieve ervaring dus, waarin de mens zijnvrijheid opnieuw
ontdekt. Zo stelde Rank zijn "dynamische therapie" tegenover wat hij noemde
de "ideologische therapie", die het vooral zocht in de duidingen van de
therapeut als het centrale eleme~t.

Zo begon men aandacht te schenken aan het scheppende proces, waarin
de per~oonzichzilf re-ori~nteert, aan de constructieve krachten die hij
in zich draagt en die in de interviews vrij komen. Van vele zijden heeft
men aan deze uitbouw van het counieling-proces en aan de verfijning der
counseling-techniek gewerkt. Bijzondere verdiensten heeft hier Carl Rogers ..
Aspecten van geslaagd counseling, die men vroeger zag als onafscheidelijk
verbonden aan de persoon van een bepaalde begaafde counselor, werden beter
bekend en blêken te kunnen worden gevangen in een methode die kan worden
geleerd. De gesprekken werden woordelijk vastgelegd met wire-recorders en
steeds meer bleek, dat ieder woord van de counselor, ja iedere nuance
van zijn woord, van invloed is op het al of niet slagen van dat gesprek.
Men heeft aan deze vorm van counseling verschillende namen gegeven, die
echter geen van allen geheel voldoen. Men noemde deze therapie 1) b.v.

,non-directieve. Maar die naam~uggereert ten onrechte, dat de counselor
niets doet. liijgeeft inderdaad geen adviezen, hij drijft'niet naar een be-
paalde conclusie, hij verbeigt in zijn antwoorden niet een subtiele sug-
gestii, w~nt hij is overtuigd dat de persoon zelf illeen kan weten wat
hem te doen stunt. Maar hij moedigt wel deze zelfkennis en controle op de
emoties aan.

Andere, nlet geheel voldoende, want onvolledige benamingen zijn'nog:
client-centered, die aanduidt dat de nadruk ligt op d~ houding van de
cli~nt; ermergent, waarmee gezegd is, dat de zelfkennis en juistere
ievenshouding "opduiken" uit het counseling-proces; ook spreekt men van
relationship-therupy, die de relutie tussen counselor ende persoon, die
hulp vraugt, benadrukt. Muur counseling is meer dan in al deze benamin-
gen wordt ui tge't1rukt.De natLJUmoet aangeven, dat het de taak van de coun-
selor is om bij de cli~nt de eigen veruntwoordelijkheid te doen groeien.
Daarom is de beste naam self-dircctive en self-integrative counseling.
Ik zie geen kans hiefvoor een bevredigend Nederlands e1uivnlentte .bieden.
Men begrijpt nu ool{, waarom het zo belangrijk is van de gesprekken een
woordelijk verslug te hebben. Daaruit blijkt immers, la~gs welke wegen een
persoon uit de toestand van verwarring en conflict geleidelijk tot inner-
lijke ~rede en verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven komt. Het grote
resultuat vun deze woord-voor-woord-verslagen is gewe~st de ontdekking
van het vcrnlOg;en in ieder mens tot groei en rij~ing. En d.at past geheel

1) Men late zich niet misleiden door de term "therupie". Counseling
heeft te maken Det gezonde, normule mensen!
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in de oude thomistische opvatting omtrent het "consilium" en de "pruden-
tia", het vermogen om in de onzekerheden en wisselvalligheden van het
leven de juiste weg te kiezen. Abstracte kennis van algemene beginselen,
zoals guidance die verschaft, was daartoe nooit in staat geweest. Iemand
drukte dat in een interview aldus uit: "Maar op deze manier voel je dat
je het langzaam aan zelf uitwerkt. U zegt me niet wat ik doen moet, U
helpt mij, maar ik ontdek het eigenlijk zelf. Ik weet dat i k het doe".
Het boek van Curran bevat dan ook veel zulke woordelijke verslagen. Het
nut daarvan was, dat men later de zin begreep van allerlei woorden en
mededelingen, die de counselor op het moment van het gesprek zelf niet
in hun betekenis doorzag. Wij kunnen van die verslagen uiteraard maar
een enkel w;eergeven en moeten dus verwijzen naar het boek zelf.

DEEL 11 - HErf PROCES VAN PERSOONLIJKE INTEGRATIE.

Het tweede deel beschrijft in zes hoofdstukken de wijze waarop in het
counseling-proces de persoonlijke integratie plaats heeft. Achtereenvol-
gens komen de volgende aspecten of fasen daarvan aan de orde: de behoefte
om met iemand te spreken (111), een eerste inzicht in de emo,tionele
spanningen die het conflict veroorzaken (IV), een verkenning van invloe-
den uit de kinderjaren (V'en VI), het verwerven van zelfkennis en inte-
gratie (VII), aanpassing aan de realiteit (VIII).

De behoefte om met iemand te spreken.

Wat bij de openingagesprekken opvalt.
Bij wie diep is verwikkeld in persoonlijke problemen kan iedere ver-

dere pressie zijn als "de strohalm die de rug van de kameel breekt". De
spanning kan soms zo groot zijn dat zelfs goede raad alleen maar als een
bedreiging gevoeld wordt en dat iemand juist in de andere richting gaat.
De persoon heeft al vaak gehoord wat hijmoet doen, maar het hielp niet.
Hij heeft nu vóór alles behoefte om zich te kunnen ontlasten van de druk,
door het contact met iemand die de zwaarte van zijn conflict en zijn zwak- e
heid begrijpt, die kan luisteren zonder kritiek te oefenen. Hij moet zich
dus vrij kunnen'uitspreken.

Hij ziet door de bomen het bos niet meer. Zijn blik is verengd door
gevoelens van onveiligheid, vrees en agressiviteit. Het enige wat hij nog
ziet -gelijk iemand die in paniek verkeert - is dat hij iichzelf wil be-
schermen.

Natuurlijk moet de counselor meer kunnen dan alleen goed luisteren -
da t zal verderop nog wel blijken. Maar dit sympathieke luis teren is toch
grondvoorwaarde. Dat weet ieder, die heeft meegemaakt, hoe moeilijk het
is om over de eigen diepere conflicten te spreken. Gespannenheid, ver-
warring, overmatig ik-bewustzijn en schaamte beletten dat.

Niet altijd zijnde problemen aanstonds duidelijk.
~oms hebben de personen alleen vage klachten, soms praten ze over

van alles en nog wat, zodat de onervaren couns~lor geneigd is om hen
recht op de man af te vragen waarvoor ze nu eigenlijk komen. Maar studie
van de verslagen leert, dat ieder gesprek, hoe triviaal ook, betekenis
heeft. Dat geldt vooral bij kinderen en adolescenten. Zij praten soms

..
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meerdere interviews ~lleen over neutr~le dingen, m~~r zulke interviews
zijnt06h v~nbel~ng. Ze leiden v~nzelf dieper. De problemen v~n puber-
teit en~dolescentie zijn soms moeilijk te omschrijven. Als er geen studie-
moeilijkheden zijn',b.v. bijbeg~~fde jongeren, wijst niets op een innerlijke
onrust. Ze weten v~~k ook niet meer mee te delen d~n gevoelens van onaan-
g~p&8theid, onveiligheid en vrees d~t ze het volwassen leven niet zullen
aan kunnen. Men bemerkt daar oppervlaJckig niets v~n. Soms ligt ~chter
~oerle schoolprest~ties en voortreffelijke soci~le cont~cten een diep in-
nerlijk conflict verborgen. .

Als illustr~tie gelde het geval van een college-studente die geen
speci~~l probleem na~r voren brengt, m~~r slechts een onvermogen om haar
aandacht bijha~r studie te houden. Dat komt vaak voor. In het niem~nds-
land tussen kindsheid en volwassenheid is er een heen en weer geslingerd
worden tussen. f~nt~sie en realiteit. Ze zegt: Er is nog iets, heb ik ge-
merkt: w~nneer ik met iemand pr~~t en ik moet hem ~ankijken, dan valt me
dat moeilijk - ik probeer ~ltijd een ~ndere k~nt uit te kijken en zo gauw
mogelijk weer weg te komen. Als ik me cr niet bewust voor inspan, is het
erg moeilijk om met iemand te pr~ten .... Het is l~stig om bel~ngstelling
te hebben ellme te concentreren op w~t ze zeggen. Mijn hoofd is' er niet
bij - ik kan d~n mijzelf niet uitdrukken of logisch redeneren, omd~t ik me
z~lf voel en .... ik r~~k in de w~r in wat ik wil: zeggen - zo is het ook
onder een college - ik droom gewoon weg. Dat is gemakkelijker dan luiste-
ren naar wat de professor zegt. Als ik met m66r mensen ben en met hen
praat, voel ik me veel beter.

Hulp om vrij uit te spreken.
De weerstand om met iemand te praten is algemeen onder ~dolescenten

en ze is ~iet zeldza~m onder volwassenen. W~nneer ze het eens probeerden,
werd die poging v~ak niet begrepen. Een v~n de kenmerken van een goed
counseling-proces is, dat mensen, v~ak voor de eerste keer in hun leven,
vrijuitover zichze lf durven spreken.

Een ander aspect van dit vrijuit spreken is de verlichting, die wordt
erv~ren, doordat iemand wordt geaccepteerd zoals hij is. Het feit, dat
n.nderen onze speciale zw~kheden kennen en ons toch a~nv~arden, geeft
zelfvertl'ouwen. Maar dan I:loetdie ~anva~rding reëel en echt zijn.De kunst-
matige pogingen om ons op te vrolijken en het klopje op de schouder zijn
oppervlakkig en missen het echte begrip voor de reële problemen.

Ook is het ~l een verlichting te ontdekken d~t andere mensen met de-
zelfde moeilijkheden zitten. In de gesprekken komt dat soms op dramatische
wijze naar voren.

Men ziet uit het boven a~ngeh~~lde versl~g ook nog, d~t dit meisje -
zo~ls vaak het gev~l is - eigenlijk wel, minstens vaag, weet w~t ze zou
-moeten doen. Ze heeft soms gezelschap opgezocht en voelde zich dan beter.
Maar h~ar moeilijkheid is h~~r inst~biliteit en de sterke dr~ng om de wer-
kelijkheid in d~gdromen te ontvluchten. Het counseling moet ha~r helpen de
f~ctoren, die dit beïnvloeden, te ontdekken en ha~r moed vergroten.

In veel ~ndere gevallen spreken de personen vee 1 mo eilijker'dan dit
meisje. Zo'n gesprek is gevuld met vele p~uzen en er kOr:ltogenschijnlijk
m~ar weinig uit. De onerv~rencounselor wordt d~~rdoor ongeduldig. Ma~r
dn~rmee kan hijalles bederven.
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De nood is groot.
"De behoefte aan persoonlijke hulp is groot in onze maa.tschappij",

zegt de auteur (70), veel groter dan wijvermoede~. Yeel mensen zijnnog
,best in staat hun. dagelijks werk te doen en verantwoordelijkheid te dra-
gen en lijden toc~ onder een persoonlijke problematiek; die z6 hevig kan
zijn dat ze een ineenstorting nabij zijn, zonder dat hun beste vrienden
er,ooit iets van bemerkt hebben. ',

Hij merkt daarna nog op, dat katholieken gemakkelijk met de priester
praten en dat vooral deze zich dus moet realiseren, hoevelen zijnhulp
nodig hebben. Daarmee raakt hij aan de vraag, wie dit counseling moet ver-
richten en of het niet uitsluitend aan daartoe speci~al opgeleidevakkun-
digen moe~ worden voorbehouden. Maar daarover later.

Een eerste inzicht in de
die het

emotionele spanninge~
conflict veroorzaken.tt

Negatieve. emoties.
Als .een slagveld van negatieve en positieve gevoelens, zo is de si-

~uatie van mensen in de eerste fase van het counseling. Vijandigheid, res-
sentimerit, vrees, onzekerheid, ontmoediging over het falen van pogingen
om een oploss~ng ~e vinden, veroorzaken een innerlijke verwarring. Meestal
is er een grote weerstand om de diepere gronden van het probleem .open te
leggen en er is meer dan één, ja soms een lange reeks gesprekken nodig
vd6r die zelfopenbaring gelukt. Iedere poging van de couriselor om dit te
bespoedigen heeft de tegengestelde uitwerking. Men is in zo'n toestand
geliJl{de vreesachtige zwemmer op een hoge duikplank: een kleine stoornis
kan maken dat hijde ladder weer afklimt.

Schijnoplossingen van de conflicttoestand.
Het conflict kan zich op allerlei wijzen openbaren: :infysieke uit-

putting en vermoeidhe~d; in dagdromen en oplossingen die slechts in de
fantasie bestaan; in een overdreven gehechtheid aan regel en orde in de
dingen die ieman.d om/zich heen heeft; soms ook een star schenatisr.lein _
het gedrag en scrupulosi teit:.bij gebrek aan een "prudent" oordeel in de •
steeds wissel~nde situati~ houdt men zich dan vast aa~ de ~eest rigoreuze
en veiligst~ morele norm. Een schijnoplossing is ook het zoekerr van isole-
ment,'dat w~er leidt tot groeiend ge~oel van eenzaamheid. ,Weer anderen
werpen zich in paniekachtige activiteit. Of men stort zich in een huwelijk
om van huis weg te kunnen komen.

Positieve krachten.
Maar achter dit,alles zijnook posi tieve 'krachten aan het werk. Reeds

het feit dat iemand een counselor opzoekt, is een bewijs.dat hij een, oplos-
sing zoekt. Hoe ellendiger men zich voelt, des te ~eer snakt men naar be-
vrijding~ Juist daarom is rechtstreeks ingrijpen of aandringen op verande-
ring ongewenst en ortnodig. De counselor kan vertrouwen op h~t v~rlangen
naar gäluk en verstandigelevensvoeiing en op de werking van Gods Heilige
Ge~st. Enig inzicht, zijhet nog vaag en verward, in de fund~mentele le-
vensdoe Ieinden en een posi tieve maar. zwakke wi 1 zij~vrijwel altijdaanwezi g.

Dat blijkt ook uit een ander karakteristiek kenmerk van de openings-
interviews: de afkeer die de persoon heeft van zichzelf, zijnminderwaar-
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digheidsgevoel. Men voelt zich allrr6n minderwaardig als men idealen
heeft. Ma,ar vaak is het uitsprcken van de negatieve gevoelens nodig om
die,idel1lenaan het licht te doen komen.

Redelijke contr6le VRn de emoties.
Iedere persoonlijke problematiek komt dus voort uit een conflict

van tegeng~stelde motiveri~gen. De negatievestrevingen en gevoelens
komen in het gesprek het eerst.naar voren. Het counseling helpt om ze
rustig en objectief onder ogen te zien en er klaarheid in .te brengen 1).
Eenmaal aan het licht gebra,cht en ui tgesproken, vèrlièzen die negatieve
emoties al iéts van hun dreigende, geheimzinnige macht. ~aardoor wordt
ook een meer positief en uitgebalanceerd oordeel mogelijk over de perso-
nen en gebeurtenissen, die iemand eerst zo hinderden. De emoties worden.
minder heftig en anders gericht, za.kelijker.Zo leert een jongeman, die
in conflict leefde met zijnvoogd, onderscheid te maken tussen de peisoon
en de zaak. Hij blijft de opvattingen en de daden van zijnvoogd verwerpen,
~aar leert om hem als persoon te respecteren. Tevoren was zijnwrok ~egen
de persoon eigenlijk een voorwendsel om niet zelf de verantwoordelijkheid
voor zijn,eigen leven te behoeven op zich te nemen. Hij leerde nu zijn (on-
juiste) opvoeding als een feit te accepteren en er achteraf het beste van
te maken. Zolang de wrok- en haatgevoelens domineren, komt men niet aan
constructieve arbeid [Lan ~ichzelf toe ;.

De emotie~ en driftopwellingen zijn dus niet absoluut determinerend.
Een redelijke contra.le wordt geleidelijk aan mogelijk. Zo groeit emotionele
rijpheid en stabiliteit (cf.S.Th.I,81,3). En er komt lijn in de eens zo
sporadische, onsamenhangende en onstandvastige pogingen om'een volwaar-
dig menselijk leven op te bouwen. Maar dan is het counseling-proces reeds
een eind op weg. Reeds het feit echter, dat men de eigen moeilijkh~den
begint te doorzien, geeft voldoening on versterkt de positieve krachten.

Verkenning van invloeden stammend uit de kinder-
jaren.

Het zelfonderzoek leidt gewoonlijk tot een beschouwing van het ver-
leden der cli~nten. Zij ontdekken dan vaak, dat hun huidige beoordeling
van'~ersonen erizaken ongezond is, ofwel a) omdat zijnooit. e~n per~oon-
lijke'waardenschaal hebben verworven, waarmee zijals.~olwassene.kunnen
leven, ofwel b) omdat, al zijn hun waarden fundamenteel redelijk, hun emo-
tionele reacties met deze waarden in conflict zijn.Het onderzoek hiervan
is h'et onderwerp resp. van hoofdstuk V en VI.

Het gezin.
Begrip van de zijde der ouders, aanvaarding en goedkeuring, zijn on-

misbaar, wil het kind werkelW{iets leren. Ontbreken zij, dan verliest
het kind de prikkel daart~e en het zelfv~rtrouwen, dat nodig is om zijn
eigen prbblemen op te lossen. De waarden worden dan passief aangenomen -
hls dat nog gebeurt - maar niet actief in het levensplan geïntegreerd.
Hoe joriger het kind is, des te ~eer is het afhankelijk van de liefdeser-
~aring. Een andere ontdekking, die personen tijdens het counseling doen,

1) Het mens(~lijkgeheugen is immers tot méér in staat dan tot het oproe-
pen van het verleden. De mens kn,ll dn,tverleden onderzoeken en ordenen,
"syllogistice inquirendo", zegt St.-'l'homas(S.Th.I,78,4), die door ue
auteur hier wordt aangehaald.



10

is Soms, dat een sterk dominerende opvoeder hen voor hun latere lev~n
onzeker heeft gemaakt en verhinderd heeft om een besef vane~gen identi-
teit en vermogen tot zelfstandig oordelen te verwerven. In dezelfde lijn
werkt een opvoeding tot overdrevenl1nederigheidl1, die niets anders is dan
onredélijke zelfonderschatting. Zo groeit een l1pussilanimitas (S.Th.II 11,
133,1), een infantilisme, waardoor mensen beneden de maat van hun eigen :..
kunnen blijv.en.Voor de religieuze opvoeding is dit alles fataal, omdat
mensen daardoor afhankelijk blijven van anderen, cersi, van degenen die voor
hen de godsdienst vertegen~o~rdigen, later misschien van mensen die het
omgekeerde beweren.

Als een fact~r, die de waardenbeleving van het kind belemmert, moet
ook gen~emd worden het conflict tu~sen de ouders, waardoor het kind te
~roeg voor een keuze tussen beiden wordt geplaatst .

• r
Het wijdere milieu.

De auteur spreekt hier over de invloed van de buurt of wijk, waar ••
men woont en verder over de speciale moeilijkheden van kinderen van immi- ••
granten, die van de ene cultuur in de andere moeten overstappen. Ook de
ontmoeting van stads- en plattelandscultuur kan moeilijkheden geven, b.v.
tussen twee echtgenoten. Als deze verschillen in de onemotionele sfeer
van een counseling-interview kunnen worden uitgesproken, leren zijelkaar
beter verstaan.

Ook als er verschil is in de waardenhiärarchi~, die in de school en
thuis wordt gehuldigd, maakt dat.het kind onzeker.

Hetzelfde geldt voor conflicten. tussen kerk en gezin. Maar ook ..als
de ouders praktizerende gelovigen zijn,kan het kind soms tot in zijnvol-
wassenheid een intense .afkeer van de godsdienst. hebben, nl. wanneer de
.verhóuding tot de ouders niet goed was. De godsdienst is dan symbool van
de otiders geworden. Bij doorspreken blijkt soms, dat de rebellie tegen het
geloof wordt ingegeven door een sterke drang naar zelfstandigheid en
protest tegen het domineren der ouders.

Conflict tussen de kinderlijke waardering en die der volwassenen.
Volwassene~ realiseren zich vaak onvoldoende, wat bepaalde wensen,

die een kind heeft, voor hcm betekenen. Dat blijkt vooral op h'et gebied •
van de kleding. Wanneer. een meisje in de puberteit zichzelf begi'nt te
oritdekken, kan een te nauwe of te korte of lelijk~ jurk voor haar het sym-
bool worden van een hevig conflict. Met een klcdingst~k of soortgelijk
iets kan naar het gevoel van het kind z~n plaats'in de gemeenschap ge-
moeid zijn.Wanneer de ouders daar begrip voor tonen, ook als zijde wens
van het kind niet kunnen vervullen, verliest het voorwerp al veel van
zijn symbolische kracht.

Invloeden uit het verleden blijven doorwerken.

Uit de interviews met volwassenen blijkt vaak, hoc ongunstige kin-
derlijke ervaringen blijven doorwerken, ook nadat het feit zelf al lang is
vergeten. Het effect ervan is een eigenaardig soort onvermogen om van
latere situaties nog te leren. Het kind heeft geleerd "ho,",not to learnl1

(Mowrer). Het heeft zich v~stgelegd op een aantal reactiepatronen, die
het verhinderen om verder. te rijpen. Iedere nieuwe situatie wordt op een
stereotiepe manier beoordeeld, iedere nieuwe ervaring wordt uitgelegd in
het licht van vroeg~re ongunstige ervaringen. Juist dit niet meer kunnen
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"leren" (in de zin Vl1n nieuwe, meer gedifferentieerde en wl1n,rheidsgetrouwe
oord~ien v~rmen) komt in do counseling-gesprekken herh11111delijknl1ar voren.

11en zou in nl1volging Vl1n CaDeron kunnen spreken vn,n een bio-sociale
of beter nog psychisch-geestelijke "m::l,trix"of moederschoot. Dal1rmee is
dl1n bedoeld het geheel Vl1nwl1n,rdonen houdingen, dl1twij in onze kindsheid
hebben verworven en dat ons huidige "ik" uitml1l1kt.Do ann,lyse Vl1n het
counseling geeft om zo te zeggen gelegenheid de .kindsheid nog eens te her-
leven. De structuren worden omgewoeld en losgem1111kt,zod11t een nieuwe
houding kan groeien en een nieuw~ persoonlijkheid geboren kl1n worden.

'De ontdekking V11n de vroege oorsprong V11n
bep11111deemotionele houdingen op ln,tere leeftijd.

Het vorige hoofdstuk liet zien, hoe het verwerven Vl1n een persoonlijke
wl1l1rdenschl1alsoms in de ,kinderjare~ wordt hemoeilijkt, doordat het kind in
een onzekerheid wordt gedrongen, die het 111ter niet meor kwijt ra11kt; ~n
verder hoe een persoonlijk, volwassen, prudenticel oordeel over de eigen
levenssituaties kan worden belemmerd doordl1t vroege ongunstige ervaringen
tot starre en stereotiepe rel1cties disponeren.

Het thn,ns volgende hoofdstuk handelt ook nog over de invloed vn,n
kindsheidervaringen, mn,n,rnu vl1nuit een enigszins andere gezichtshoek, nl.
dl1tvan oe ovcrdra,cht van emoties, die aanvankelijl{bij een bepaalde situa,tie
optraden, op andere situaties welke da11rmee verwBnt zijn.Duidelijk is het
voorbeeld, da,t in het boek, met de verslttgen erbij, wordt vermeld, van de
.militair die doorlopend in conflict lag met een van zijn superieuren, omdat
die hem in sommige opzichten juist zo behandelde als vroeger zijnvader
deed, echter zonder d11t de jongema,n zich deze relatie bewust was, ja zelfs
zonder dat hij zich herinnerde, d11thij als kind een wrok tegen zijnvader had
gehad. Dat alles drong pas tijdens de counseling-gesprekken tot hem door.
De auteur meent dit te moeten verklaren met de theorie van de zgn. voorwaar-
delijke reflex: een psychisch of lichamelijk verschijnsel (i.c. een gevoel van
opstl1ndigheid of lichamelijke kll1cht) dl1t l1an een bepa,111desitul1tie , per-
srion of gebeurtenis is gekoppeld (i.c. het optreden V11n de vl1der) k11n ttover-
g11~n" op een I1ndere situutie, die daarmee verwant is(i.c. het optreden Vl1n
de superieur) .

Nog gecompliceerder is het geval van een verpleegster, die als lünd
psycho-soml1tische maagkl11chten had ontwikkeld, omdat maagpijn hl1ar de zo-
zeer'begeerde verzorging en belangstelling verzekerde van een overbezorgde
moeder. Toen zij.tijdens de oorlog drie jaar op eigen benen moest staan,
voelde zijzich gezond. 1111111'teruggekomen in het ouderlijk huis WT\'arintus-
sen de moeder was gestorven, werd ook de behoefte om zich passief te 111ten
verzorgen weer waJd(er e'ndaarmee keerden de maugpijnen terug. De maagpijn,
die oorspronkelijk onder de sugr;estie van de moeder ontstond, werd bijhaar
111ngzamerhand gekoppeld an,D iedere toest11nd vn,n afhankelijkheid en pl1ssivi-
teit ..Als in het counseling-proces deze s:lmenhangen bewust worden, r;roeit
de mogelijkheid ze onder redelijke contr61e te brengen en daarmee verliezen
die emotionele houdingen aan kracht.

Het verwerven van zelfkennis en inter;ratie.

Inzicht (zelfkennis).
Het counseling poogt inzicht te geven, ill11ardaarmee is niet b~doeld,

dat de persoon nieuwe kennis krijgt van zichzelf of anderen. Wr.,utkennis op
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zich betekent nog geenszins, dat w~ volgens die kennis kunne~ ~ande-
len. Het gaat om de praktische integratie van de kennis in het hier
en nu van ieders leven. Zo moet men dus de term "inzicht" of "zelfken-
nis'! hier verstaan. Het is om zo te zeggen gefilterde kennis, die door
hem zelf is heen gegaan en die zijnwaarnemen en concrete oordelen beïn-
vloedt. Het is dus dynamische kennis, toepasbaar op zijn individuele han-
delingen. En die toepassing wordt mogelijk, doordat men zijn eigen motie-
ven leert zien. Anders gezegd: door Itinzicht" leren wij objectief over
onszelf te oordelen, alsof wijeen ander waren. Daarom is de persoon van
de counselor onmisbaar, want hijhoudt iemand door zijn antwoorden de spie-
gel voor, waarin deze zichzelf ziet.

De werkelijkheid leren zien.
Mensen die counseling nodig hebben, kunnen zichzelf niet'zien, zo-

als zijzijn. Zij zijn onderhevig aan zelfbedrog, dat stamt uit emoties. On-
der invloed daarva,n zien we maar een deel van het probleem, zijvernauwen e
ons gezichtsveld: Wij zien alleen onsamhnhangende aspecten van een situatie.
En juist dat maakt ons z6 verward en geïrriteerd. Wij voelen ons onveilig
en bedreigd. Ontstaat nu langzamerhand inzicht, dan sluiten zich ,allerlei
schijnbaar losse in6identen aaneen tot een geheel. Gevolg van een emotio-
neletoestand is ook, dat men de eenvoudigste en gemakkelijkste ,weg kiest:
de weg van het,há.lve inzicht, .oP grond van onvoldoende gegevens. Daaruit
wordt begrijpelijkdat mensen in die toestand vaak zo passief zijn; ze vol-
gen de weg ,die onmiddellijk door hun emoties aan hen wordt opgedrongen.

Frustratie.
Deze neiging tot simplificerend en op onvoldoende gegevens berustend

handelen móet wel tot teleurstellingen ("frustraties" leiden, omdat het
uitgaat van een vals situatiebeeld~ Op goed geluk af wqrden onhandige po-
gingen gedaan om uit de problemen te komen, maar ~et eindigt va~k in nog
groter moedeloosheid. Hetzelfde gedrag komt dan stereotiep terug. Men be-
gint zijn opwellingen steeds meer blind te volgen zonder nog op de conse-
quenties te letten. En zo blijft men jarenlang in dezelfde problematiek
steken.

Verbreding van blik. •
De eerste stap naar een echte oplossing is zichzelf te ~evrijden van

deze gefixeerAe reacties door de 'blik af te wenden van de mislukkingen.
Naarmate men de,eigen situatie boter in al haLLr componenten doorzi et, ont-
dekt men ook wat men eigenlijk wil. In dit onderzoek naar de motieven wor-
den de stereotiepe reacties geleidelijk vervangen door constructiever mid-
delen. '

Nu bestaat die verandering, gelijk gezegd; niet in nieuwe kennis, maar
in het feit dat de blik op de situatie verandert. De vrouw die in conflict
was' lllethaar echtgenoot en e,enverhouding met een andere I'mn h:1d, zLLgaan-
vankelijk, als zijbijhaar minnaar was, alleen de bevrediging, die dat samen-
zijnha:1r verschafte. Al het n,ndere - de ongelukl;:igegevolgen die de ver-
houding voor haar eigen gezin h:1d - was alleen m:1nr dreigende achtergrond.
MaLLr na een reeks gespreWeen is ze ook in staat met do consequenties van
haar daden rekenin~ te houden. De verschillende ~specten van de ~robleem- '
situatie beginnen'zich aan elk:1arte sluiten en er'ontstaat een meer ge-
integreerd, sn,menhangend bee~_d.-



De weg V:.1nde redelijke wi 1.
Ao,n zichzelf overgel:.1ten loopt de persoon Vo,st in "emotionele zij-

pQden". H\j is :.11sde mQn, die n2,o,rde top VQn een berg r.lOetklimmen,
mo,o,rtussen de .dichte bo~en de richting ni~t kQn vinden. Hij loopt in
cirkelhewegingen en komt telkens .bij,hetzelfde punt uit. Hij zou ineen
boom moeten klillmlen om het terJ~ein te lmnnen overzi en. Het counseling-
interview vervult die functie vo,n overzibht ~chenken over de sto,ppen
die het eerst gezet moeten wor.den. Het gQo,t er.inhet counseling niet
on hem het einddoel voor te houden - d::d,is niet detQo,k vo,n de coun~e-
lor -mQ:.1r om de pa~en te vinden, di~ daartoe kunnen leiden (cf.S.Th.
11,14,6: het consilium heeft geen betrekking op het doel en de principes,
maar ,op de middelen).

,Dit integratieproces is echter niet de vrucht va,n denken alleen.
E,en bewuste, en geduldige inspn.nnin[r,is nodig, een wilsn.ctiviteit dus'.
Mn.n.r- en dn.t is h~t beln.ngrijke - het willen wordt pn.s mogelijk op grond
vn.n inzicht, in de complexe si tu::t,ties.Of lwter: het willen en denken
m.aJ~enelkn.~'l'w,ederkerig mogelijk. Het 'willen op zich is machteloos. De
wanordev[l,nh~~ emotioneel~instinctieve leven lan.t,zicll sl~chts o~denen,
w~nneer d~. rede dan.rin haar licht heeft geworpen en de n.chtergl'ondenvan
onze concrete hapdelingen doorzichtig heeft gemn.n.kt. Het,verlangen, zo
van.k in,de openingsgesprekken geopenban.rd, 0.0 te weten waQ1'6m men ha,ndelt
zo6.1s mén handelt" is datLrtoe de grote drijfveer .Als het inzicht daarin
groei t', groe ien ook de posi t{ eV,e erva,ringen. vn.n vo ldo ening en mo cd. En
Jo,araan ontsteekt zich weer de wil om op dit ingeslagen pad verder te
gaan. De kleine mn.ar lievige vel'ln.ngens naar bevrediging der drifteri en
.neigingen vn.nhet ogenblik, die, zon.ls de ervn.ring leerde, in het slop
lc.iden en d,e innerlijke v~e,de steeds onberc.ikbn.arder doen lijken, verlie-
zen n.n.n,krn.cht bij het groeiend ven~ogon on de grote doeleindc.n te blijven
zièn in de telkens wisselende deta,ilsituaties van ,het dagelijkse leven.
Mn.n.rdn.t is de~ ln.nge weg en"de lo,ntste definitieve vr~d~ is niet in deze
wereld.

Aanpassing aan de werkelijkheid.

Succesvol counseling leidt dus tot diepere zelfkennis en betere
zelf-integrQtie endaarrnee tot 'innerlijke vrede, gevoel V:.1nveiligheid en
betere prestn.ties. Het brengt daardoor tot eon persoonlijke Banpn.ssing
aan ,de realiteit.

Voorwaarden voor succes.
Miar niet altijd i~ het resultaat'zo gelukkig. De eerste voor*aardo

ontbreekt S068, hl. éen positievé wil on to vern.nderen on daardoor zelf
de verantwoordolijkhe{d op zich te nenen. De vaardigheid vo,~ de counselor
is hier 'nn.tuurlijk van bel •.LIl~, wt1nt LLls hij onjuiste '<1ntwoorden ~ocft., ver-
,sterkt hij gel:ml;:1celijkdnt riegativisi:le:Mn.n.rhij lmn die posi tieve wil' niet
scheppen. Hij lmn slechts n.n,nmoedigen. De laLLtste beslissing ligt'Qltijd
bij de pe~soon ~elf, die vrij is on een verandering te willèn ja of~een.
Al s ieJ:ln.nclin grote pCT S oonl ijke conf li cten verke ert, kunnen die een
DBchtige drijfveer zijn in de richting van een nieuwe levenswijze. Maa~ niet
zelden OJltl;lOetel1W\j een zeer stel'!ceneg{:,tieve houd~,ng. De persoon ko,pselt
zich in en trekt zich terug uit do werkelijkheid. Hij,pln.n.tst zich in het
defensief en bijt zich vnst in zijn nislukkingen, wrok en zelfverwerpihg,
of hij blijft steken in een fnntnsiewereld. Vooral in de oponings-inter-
views kn.n dit negativismo zeer sterk zijn.
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Verandering in de houding tegenover het eÏgenik .
. Het negativisne uit zich in gevoelens v~n zelfverwerping en ook

in. excessieve schuldgevoelens. Soms ook in het niet kunnen acc~pteren
van de eigen beperktheden. Het resultaat van het counseling zal dan ook
moeten zijn, dat de persoon zichzelf leert aanvaarden en dat overdreven
trots en kleinmoedigheid plaats naken voor een redelDk en nederig besef
van eigenwaarde.

Deze zelfverwerping schijnt, hoe gecamoufleerd ook, bijna altijd aan-
wezig te zijnbij ernstige persoonlijleepl'oblenen. En dat is een andere
:reden,'waarom, zoals'wij reèds eerder zagen, een direct persaanlijleadvies
neestal hefti3 wordt verworpen door personen die naar buiten niets van
hun conflict laten blijken. Zij zitten immers meestal al vol net kritiek op
zichzelf. Zijweten vaag al lang wat ze zouden moeten doen. Maar deze zelf-
kritiek werkt alleen nog negatief. Een directe raadgeving heeft dan een
averechts effect. De counselor mag hen dus nog niet voor die keus plaatsen,
want daaraan zijn ze nog niet toe. De enige weg is: hun de kans geven zich
zelf gelei'delijkac.,nte ontsluiten. Eerst moeten posi tieve gevoelens van e
voldoening en bevrijding ontstaan, doordat zijeerlijk de realiteit onder ogen
leren zien en zichzelf uitspreken. Pas dan kan iemand de moed opbrengen om
de weerstanden tegen een verandering van leefwijze te overwinnen. Wordt
,deze fase van de innerlijke bevrijding door het openleggen der moeilijlcheden
overgeslagen, dan zal de IIgoede raadll het negativistle eerder versterken.
De uitweg, die wordt gewezen

l
' wordt dan gezien als een bedreiging, waar-

tegen Ben zich instinctief verdedigt. '
Gelukt het de persoon daarentegen om zijneigen toestand onder, ogen

te zien en erover te spreken, dan is dat voor hen een grote voldoening,
een opluchting,' die ook niet zelden uitdrukkelijk wordt erkend. Zo krijgt
hijnieuwe noeq en zelfvertrouwen en die zijn juist nodig on zelf de ver-
antwoordelijkheid voor een redelijke oplossing te kunnen dragen en niet neer
tegen anderen te leunen. Dat groeie'nd zelfvertrouwen blijkt dan uit aller-
lei kleinigheden.
Wat is bedoeld net lIaanpassingll?

De counseling-procedure bewerkt dus een geleidelijke groei van de zin
voor de werkelijkheid. Het beeld, dc,tde persoon n.n,nvankelijkte zien gaf, e
was verward en verwrongen. Zijn oordelen en inzichten waren onstandvastig
en labiel. De ,verbetering, die intreedt, is niet voldoende gekennerkt door
te zeggen dat er een.aanpassing aan de omgeving optreedt. Het is veel
Lleer: zijn oordelen en daden r:Lken de werkelijkheid beter. Zo wordt een ge-
slaagd counseling een argument èoor een realistische persoonsfilosofie.
IIHet juiste oordeel bestaat hierin, dat het kenvermogen de zan.k rn.akt,
zoals ze in zich isll, zegt rrhonas (S.'£h.11 II,51,3,ad 1). IIpersoonliJ1ce
aanpassingIl wil zeggen: in iedere situatie de concrete werkelijkheid tref-
fen. Dat is veel "meer dn.n lIaanpassing aan de groep" (zoals aanpassing
vaak wordt verstaan), het is: an,j)passingaan wat is, of de anderen dat nu
ook doen of niet. Als de normen, die in een groep worden gevolgd, juist
zijn, zijnhet redelijke, aan de ren.liteit ontleende nornen. Dan is het ef-
fect van counseling ook een betere aanpn.ssing van de persoon aan de groep.
Maar dat behoeft niet altijd het geval te zijn, nl. din niet wanneer de
groep onjuiste noreen huldigt.

Counseling behoeft dan ook niet altijd uit te lopen op een verwisse-
ling van oilieu. Die wordt vn.ak overbodig doordat de persoon zelf is vcr-
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anderd. Herhaaldelijk ziet men, dat personen na een geslaagd couns~-
ling in dezelfde o~góving weer gelukkig kunnen zijn.De gehuwde vro~w,
wier gesprek in het ~oek wordt weergegeven, keerde naar haar man t~rug
en'kon weer met hem samenleven, omdat zij zelf veranderd was. Het ad-
vies tot ,echtsche:Lding is de.n 60k niet zelden een tegemald(elijke oplos-
sing.

De realistische houding, waarop het counselingnanstuurt, v~rge-
makkelijkt het herstel vnn normale verhoudingen met andere mensen. Ge-
spannen verhoudingen zijnals een vicieuze cirkel: ze wekken misverstan-
den en die misverstanden verslechteren weer de verhouding. Kleinigheden
worden opgeblazen en ontlqkken bijde.ander emotionele reacties, die in
geen.proportie staa~ t~tde wer~elijkheid. Een goçd counseling helpt
echter om de daden van de ander te onderscheiden v~~ die emotionele re-

, . . . ' .'. . " .

acties . Dingen die groot leken worclen weer 'Idein, omdat men léert ze
objectief te zien, in hun werkel~~e betekenis. De motievenvnn beide
partijen worden duidelijk en daa,rd()Qrgema,kl<eiijkerte verdragen . ,Zo kan
een "virtueuze .cirkel"beginnen: !Uen begrijpt de ander beter en dan.rdoor
wordt die op 'zijnbeurt minder tot defensief gedrn.g ged''1ongen.

Een meisje werdovergepln.ntst nnnr een andere school~ Ze was'reeds
onzeker en~antrouvend eri16gde in die Zi~l ook sommi~e opmerkingen vnn
hn,nrnieuwe medeleerlingen uit . Dutlll<:..n.kt11r1O,rnog geslotener en leidde
ertoe, dut zij'zich ufz?'nderde en onvriendelijk deed. Dut werd na,tniulijk
ui~gelegd n.ls'verwnandheid.Ell dn.t br~cht het meisje eitoe bm ha~~'klus-
genoten nog m~er te vermijden. . , .'

Deze moeilijkheden en de 1tchteruitgai1gvn~ haur schoolpres'tnties
,b'ewoge'nhunr om dè co~nselor o'pte zoeken., In vier gesprekken dncht zij'
nn over haar mpeil~~heden. Ze begon voor hèt eerst te zien, hoe onzeker
en arg~unend ze wi~, toen ze op de ~chool kwam. Dnt ~ankte bet mogelijk
te o~t~ekken,'dat de verschillende kleine incide~t6n ook nndets konden
worden, uitgelegd. Terugdenkend un~ hartr eerstedl1gen op die school rert-
lise~rde zijzich, d~t ze door hrtii on~ekerhe{d me~r consideratie en be-
lungstelling hrtdvenmcht dn.n ooit rtnn.'een nieuweling wordt gegeven.' Ze
begreep, ,.dn,ti_edere nieuwe leerling ,hetzelfde uls zij 7.0U hebben te on-
dergun..n.Het wcrcl hartr'duidelijl(,'dat 'ze zelf n'iet de minstellloeite ge-
dunn had omgeaGc epteerd te 'worden en dat het verwijt vrtn ver\mandhe id
voor de ~un~ lag. Gele~delijk aanwus ze in sturtt een nieuwe handelwijze
te ontwikkelen. Wat is hier g~beurd? (1) Bij het nag4n.n ~an de r6denen,'
wnurom ze zich zo ongelukkig voelde; ontdekte zij'cen ~u~tal factoren
die ze,tot nu ~oe niet,had gezien. De blik op hrtar eigen siturttie werd-
obdectiever en dus' ook breder. b) Het 'I'erdhrtur daardoor mogelijk om zelf
verantwo~rdelijk~eid voor de oplossing vrtn haur piobleelllop zich te ne-
men. c) Zij ontwierp een plrtn voor een ander gedrag. d) Dat nieuwe gedrag
mnakte hrtrtrgelukkiger, want zijwerd nu gcrtccepteerd en hcrwoh hrtnr
zelfvertrouwen.

Uit dit voorbeeld blijkt nog iets unders, dat vooral bijkinderen en
jeugdigen van grote bctek~ni~ is. Op zich gehomen zijn de gedragsveran-
deringen, ,die door counseling,mogelijk worden,' slechts Icl:ir:-igl:eden,Illrtar
zijhebben grote invloed op'het verdere levon. Als het lIlelsJeln hattr .
oorspronkelijk gcdrng'hadvolhnrd, zou dut 'heel haur verdere levenshoudlng
beprtnld hebben èn zou zijdnrtrvan in haar huwelijk of in een religieuze~
gemeens~hup grote moeilijkheden hebben ondervonden. Het grote belrtng van
preventie~e hul~ door counseling blijkt hier duidelijk. Die h~lp komt.we-
zenlijkneer op de bevrijding uit een te smrtlle, dooronzakel~ke emotles
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ingegeven kijk op de eigen situatie. De emotionele reacties moeten dus
worden d66rgedacht en alle factoren moeten in ogenschouw ~orden ge-
nomen; Dan pas is een realistische oplossing mogelijk. Een te beperkte
blik op de realiteit verhindert, dat de werkelijke problemen worden
aangepakt. Mn~rnogmaals: dit vermogen om in de realiteit door te drin-
gen kan ook de counselor niet aan iemand geven. Het is in de persoon
zelf. De counselor kan slechts helpen door met de persoon samen aller-
lei aspecten van zijngedrag en van de di~gen en gebeurtenissen rondom
hem open te leggen. .

Redelijk oordelen en handelen.

Inde aanvang vn.n de counseling-procedure blijken vank schuldgevoe-
lens .n~lllwezigte'zijn. Over de betekenis daarvn,n bestond meningsverschi 1
tussen Freud en zijn leerling 'Rn,nk.Volgens Rn,uk wijst dit schuldgevoel
erop, dat de persoon in stnn,t is tot vern,ntwoordelijkheid. De counseling-
interviews geven hem gelijk. Wanneer bij een geslnngd counseling de schuld-
gevoelens veril\'lijnen,.groei t cr tegelijl{een posi tief vermogen om vernnt- •
woordelijkheid op zich te nemen en de ren,liteit onder o~en te zien.' Dit
is wel het fundamentele verschil tussen de situn.tie v60r het counseling
en die er na. '

Tevoren -\roeitde persoon zich s'èhuldig, soms ~p een èxcessieve, on-
redelijke wijze, nmar .vaak ook op goede gronden. Mn,nr hijvoelt zich niet in
staat zijn onjuiste ,gedrag te verand~ren~ Door het counseling krijgt hij een
nieuwe, objectieve ~ijk op iichzelf en op zijnsituatie. Tevorón was ~ij
overgeleverd an,n zijnemotionele opwellingen. Nu leert hijn,llo factoren,
die bijde situatie meespreken, te overzien en er een redelijk, geintegreerd
ged~ag op te bouwen~ Men kan da~ nog anders riitdrukken~ het counseling'
stelt de persoon in stac,t OJ:1'uitervaring te leren. De vrede en het geluk
bl~ken daar te lig~en wn,ar men ze het ~inst vermoedde. ~e~oren was zijn
l~ven vnak eenaaneenschn.keling vun verwnrringen en onvruchtbarepogin-
gen om uit de problematiek teontsnn,ppen. De realiteit'h~d eigenlijk geen
betekeni s. De ervaring van' teieurste Uing e'uontr.lOedigingleerde her.!niets.
Inter.;endeelze leidde telkens weer tot hetzelfde,' stereotiep geworden ge-
drl1g;,. ,,"

Het resultan.t van het counieling is, dl1t de persoon de realitei~
in flcnnieuw licht gc,[l,tzien. Allerlei kleine gebeurtenissen krijgen be- •
tekenis. Het doorspreken Vl1n de ervaringen openbn.n,rtde eigenlijke dran,g-
wijdte dn.n,rvan.En zo leert hijom te leren uit de ervaringen, die de 1'en,-
liteit van het verledcri verschnft.

Hier volgt in het boek een uitgebreid verslag vnn een counselitig in
een huwelijksconflict, wn,aruit duidelijk blijkt; dn.t de mn,n eigenlijk zelf
t6t een reorgn,uisatie van zijndenkbeelden en levenswijze komt, die hij ech-
ter zou hebben afgewezon, wanneer de counselor hem dit als. direct advies
had opgedrongen.

Herhanldcounseling en blijvend effect.
Counseling is op zijnplaats in iedere levensfase, wnnrin zich kri-

't.ieke'problemen voordoen. Elke levensperiode brengt. i'J:lmershnar eigen
problematiek mee ..Toch is het effect van een goed counseling vaak van
dien [Lard da'tde' persoon voortaan zelf die problemen aan kan. Er is dan
een h~bitus in de ,thonistischc ~in, een blijvend vermogen om ~erleden,
~eden' en toe~omst praktisch te beoorde1en en di nodige stappen te nenen,
om zichzelf en de arideren objectief te zien, de ~roblemen breed te zien
en alle f~ctoren, die meespreken, in het praktische oordeel te tietrekken.
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De n.uteur wijst cr dn.:"rnano~ op, dn.t de resultD,ten van ~oed
counselin~ een n.r~ument zijnvoor een optimistische en niet-deteroinis-
tische kijk op de menselijke persoon. En hij besluit Det te zeg~eni dn.t het
v~rworven realisme ook voorbereiding is voor die transcendentie, waarin
de tiens door dc genade zichz~lf overstijgt en open komt te stann voor de
laatstO en diepste realiteit, die vnn de soevereine God.

DEEL In - DE YAIUmNNIS EN VAARDIGHEID VAN DE COUNSELOR.

Hoc de counseling-verhouding tot stand kont.

De lezerzn.l uit het voor~aandezeker hebben be~repen dat de counselor
twee dingen moet bereiken: hijJ10et zorgen, dat de persoon het gevoel krijgt
geheel aanvaard en begrepen te worden, maar te~elijk noot hijvoorkomcn, dat
er een relatie van a.fhu,nkelijkheidontstaa.t. De persoon noet ir.unerszelf
zijn eigen oplossingen vinden en uitvoeren en dus gesterkt worden in zijn
positieve wil daa.rtoe.

De atmosfeer vun het couliseling-gesprek hangt vaak af van kleinig-
heden, die gemakkelijk over het hoofd gezien word~n. En de counselor moet
dus doorlopena op zijrihoede zijn en z6 op de gevoelens van de persoon ant-
woorden dat hij deze helpt om zich uit te spreken en zijn eigen gedrag te
ontwarren.

Dit hoofdstuk geeft over de eerste stappen van de counseling-procedure
een aantal wenken, die hier niet in den brede kunnen.worden overgenomen,
b.v. over de vraag of in hc.t hegin de aard van de counseling-relatie te-
genover de cliänt uitdrukkelijk moet worden uiteengezet of niet. Wanneer
de cli~nt nog niet weet, wat counseling 'is, is zo'n llstructuririgstate-
ment" wel noodzakelijk. lIa,arde aard van het counseling moet toch vooral
duidelijk worden uit het gedrag van de counselor in de loop der gesprekken.

Verder wordt hier ingegaan op de frequentie van de gesprekken ,en de
duur daurvan (niet langer dan een uur!) .Schrijver spreekt ook over de aan-
kondiging dat de tijdvan het gesprek bijna om is en over afspraken voor
de volgende keer.

Het op gang brengen van de counseling-dynamiek .

De voornaamste tank van de cuunselor is, door zijnantwoorden de uitin-
gen van de pürsoon te "rnflecterpn", t,~rug te spipgclen, zodat deze er een
objectieve kijk op I;:rijgt.En dat is hijzonder moeilijI;:.Het vraagt werkelijk
vakmanschap.

De antwoorden, die c1ü cOlln~;elorin de7.c gesprekken geeft, zijn dus
van andere aard dan die vanllct gewone dagelijkse verkeer. D~~rzeggen wij
het met iemands ideeën ,al of niet eens te zijn.11a[lrhet is soms nog al
lastig om iemands ideeën te verwerpen en hem toch de overtuiging te geven,
dat wij zijnpersoon u,ccepteren. Daarom is .discussiëren zo'n hachelijke za,ak.

Maar in h(~t counseling gau,t.het juist om het uccepteren van de per-
soon. Dat is allereerste voorwu,arde voor het welglagen. De counselor moet
dus niet zeggen, dal:,hijhet met de ideeën van d (! cliënt niet eens is. Maar
hem bijvallen en instemming met hetgeen hij zegt luten blijken, is ook niet
juist. Dat kan hulp schijnen, lllu,aris het vauk niet. Want zo "kristalli-
seert" de counselor het gezegde. En wanneer dan de .persoon later een an-
dere mening wil aanhangen, kan hijdat niet zonder liet.gevoel te hebben,
dat de counselor het niot met hem eens is. De couns0lor moet dus geen be-
paald standpunt innemen, op straffe van de persoon min of meer te dwingen
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dat over 'te nemeri. ~n dat wa~e ni~t juist, want hijweet in het geheel
niet, of een bepaalde ,~ening bij de cli~ntdefinitief zal zijn en of d{t
zijn diepste ~n laatste inzicht in zijneig~n &ituatie weergeeft. De
counselor moet dus de verhouding open houden en voork6men dat de per:
soon in een bepaalde, misschien alleen nog maar voorlopige h6uding
"vast vriest". Uitzijn u,ntwoorden moet alleen blijken, dat hij de persoon
aanvaardt en hem begrijpt.

T.ypen van antwo orden.
,
Het meest eenvoudige antwoord, waaruit die aanvaarding en begrip.

blijken, is zo iets als "mmmll of "ja" of een hoofdknik. Ook is moge-
lijk een antwoord.dat met enigszins andere woorden het ~ezegde nog eens
herhaalt (he,t "echo-antwoord") of een verzoek aan de cliënt om zijnme-
ning nog 'eens duidelijleerte herhalen.

Zulke antwoorden leiden over het algemeen niet tot het nodige
diepere inzicht. 1[aar toch leunnen ze vooral in het begin soms al goede •
resultaten opleveren, hetzij omdat, daaruit. duidelijk een persoonlijke warm-
te en eerbied voor de persoon spreekt, hetzij omdat het op zich al een
weldaad is om in onze agressieve mu,atschappijiemand te vinden die kan
luisteren en ons niet met vermaningen en o.dviezen te lijfgaat.

Een belangrijker soort antwoorden zijn,die welke ingaan op en binnen-
diingen in de emotionel~ houding, die onder de diverse mededelingen
ligt. Zijraken dus de onder'~oon daarvan. B.v. "U bent dus boos omdat ...ft
of "U bent kwaad op ....". Men spreekt hier wel van "Herkenningsant';voor-
den'" ("recognition-responses"). Zo'n antwoord doet de persoon herken-
nen, dat hij iulk~ g~voel~ns heeft. Het hebben van gevoelens impliceert
immers nog niet, dat men daarvan ook weet he6ft en nog minder dat men
beseft uit die gevoelens te handelen. Als iemand zich daarvan bewust
wordt, heeft hij een stuk zelf-inzicht gewonnen.

Wanneer de antwoorden van de counselcir deze fundamentele houdin-
gen, gevoelens en motieven openleggen, begint de clitint inzicht te krij-
gen in de samenhang van de verschillende wegen, waarop die motiev~n hem

_ gebracht hebben. De onderdelen van zijngedrag blijken verband te hebben,
zoals in een legpuzzel de losse stukken zich aaneensluiten. Hier spreekt.
men van integrerende antwoorden (ftintegrating responsesft). De counselor
weerspiegelt nu niet alleen meer de gevoelens, maar hijvat samen, nadat
de clitint zelf die samenhang eerst gezien heeft.

Meestal volg~n dan voorstellen van de cliänt om nielDve wegen te
gaan bewandelen. En dat vraagt om antwoorden van de zijdevan d~ counse-
lor die de reorganisatie v~n het eigen ik, waarmee de cli~nt nu bezig
is , formuleren ("self-reor:;anizing responses") .1i::1n.rzover komt het
meestal eerst in de latere fases van het counseling.

Een belangrijke opmerking betreffende deze antwoorden moet hier
nog wotden venneld: de antwoorden van de counselor zijnniet een' inter-
preta~ie of Qen intuïtie van wat ach ter de ~cze~den van d~ per-
so~n ligt, maar wat door,hem niet is uitgcsp~oken. Zijn antwoorden heb-
ben integendeel slechts betrekking op gevoelens en houdingen die wer-
kelijk {n hetgeen de persoon zegt liggen opgesloten. Men mag dus niet
gaan "diagnoseren",wu,nt dat zou de verhouding bederven. Veel mensen
immers vinden het helemaal niet prettig, dat men in hen een gevoel of
houding ontdekt die er wel is, maRl' die zijnog niet tot uitdrukking ge-
bru,cht hebben. .
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Illustratie door ecn counselirig-gesprek.
In dit en de volgende hoofdstu~ken last de auteur herhnnldelijk

woordelijke verslagen vun gesprekken in, wuarmee de beginnende counse-
lor zijh voordeel kun doen, omdut zij de theorie illustreren. Wij kunnen
die hier niet weergeven en dat behoeft ook niet, omdut het doel van
deze sanienvu.tting nietk11n zijn iemand de techniek te leren, lllnnrslechts
een idee te geveri vun wat counseling is. Uit het comlllentanr op de ge-
sprekkenmoge echter hetbelnngrijkste worden vermeld. O.m. valt op, dut
de counselor geen pogingen 'doet om te "troosten", of om te suggereren
dat het probleem, w~urmec de persoon worstelt, zo erg niet is. Hij laat
integ6hdeel de ernst van de mededelingen in zijn volle zwnarte gelden.
Zijn nntwoorden zijn bij voorkeur kort. om de voortgang va~ de zelfopen-
bnring niet te storen. Die prebiese, rnke antwoorden, binnendrin~end
in de motieven, drngell grotelijks bij tot de groei van zelfinzicht. Wan-
neer de counselor de gevoelens en houdingen van de persoon accepteert,
kan deze zijn dieper liggende vrees en verwarring gemnkkelijker uitspre-
°ken. Aanvankelijk begi nllen mensen vaak over anderen te prnten. lInar
juist doordat de nntwoorden van de counselor de diepere gevoelens weer-
spiegelen, kan de focus van het gesprek spoedig op de persoon zelf
komen te val~en. Een goed antwoord concentreert zich altijd op de per-
soon zelf. Dat is een van de redenen, waarom hij zijn eigen gevoelens
kali uiten en begrijpen op een manier, die nooit mogelijk zou zijn gew~est
in een gewone conversatie of in het alléén IUet zichzelf ovenlenken van
de eigen problematiek.

Oorzaken van weerstand.
Weerstand treedt op, wanneer de counselor verwaarloost om de die-

pere gevoelens van de persoon door zijn antwoord op te varigen. Hij kan
zich b.v. laten verleiden tot zelfverdediging, zoals de counselor deed
die aan een meisje, dat, binnenkomend, zei: U ziet me niet meer terug",
antwoordde: "\Vn,(Lromben ,je zo la[1t?" Hij hn,d beter kunnen zeggen: 1',Je
wilt dus niet meer terugkomen", of: "Je hebt cr genoeg vn,n, nietwaar?"
Toen het meisje daaropo zei: "Il, heb gelopen en ik ben° recht uitoschool
hierheen gekomen", vroeg hij: "IVaarom heb ,je de tram niet genomen?" ,
Deter ware gewees:t: "Dn,.tis een heel eind lopen, hè?" lfun,rzulke fouten
ontdekt JUen vaak pas achtel'uf. Het verslag van het gesprek overlezend
ontdekt de cQunselor soms, dat hij iets anders doed dan hij bedoelde en
dat hij zich geraakt voelde door de agressiviteit van de perSDon. En
daarmee is de verhouding bedorven.

Een fragment V[ln een gesl[lngd gesprek.
Een fragment yn,n een ges~n'el, met een 16-,jarig delinquent meisje,

dat nnn,r de coullselor is gezonden, lüidt nIs volgt:
Counselor: Je vr~ngt je misschien uf waarom je naar mij toe bent ge-
stuurd?
Jane: Ja, ik moet met U praten. Wat wilt U weten?
Counselor: Wel, dit is geen gewoon gesprek. Het gaat niet o~er wat ik
wil weten. lllaarover wat,jij mij wilt vertellen. M.a.w. je kunt dit uur
gebruiken~m over je probiólllen te praten - dingen die je hinderen -
lloe J'e 'J'c voolt - over dinr.-en die o);emisschien dwars zitteIl., ..• ( t-, t

JOane: (pauze) Ik weet niei, goed waar ik moet beginnen.
Counselor: H6t is ook moeilij~, hè, om ergens te beginnen?



20

Men ziet: de counselor begint oillliddellijkmet een gevoel onQer
woorden te brengen, diLthet meisje hoogst waarschijnlijkheeft: wat doe
ik hier bij deze vreemde? Jane' s antwoord bewijst, dat ze alleen maar ge-
sprekken,kent, waarinandercn iets vanhaa~ wiilen weten. De counselor
bemerkt dit en geeft een' "structural statement" ,d.w.z. een l:orte ver-
klaring, over de aard van de counseling-relatie. Jane,reageertdaa~op
'met een zekere bereidheid, maar weet niet goed wat te doen. De counselor
toont zijn bekwaamheid door niet verder de redenen uiteen te zetten, waar-
'om dit soort gesprek voor h11ar beter is, want dat zou gemakke'lijkleiden
,tot allerlei vragcn van Janels kant, die haar te afhankelijk maken van de
counselor. De ,counselor, aanvaardt eenvoudig Jane r s moeilijkheid.om te
spreken en dit werkt op het meisje bevrijdend. Voor een verdere studie
~an dit gesprek en van andere, mind~r gelukkige, zijverwezen naar het
boek.

Zelf~concentratie.
Van 'groot belang if3nog het volc;ende: goed counseling helpt de per-

soon om zich op zijn,eic;entoestand te concentreren; maar op een objec-
ti~ve, onemotionele wijze, dus niet zoals men in tobberijen en dagdromen
met zichzelf bezig is. liet brengt tot een objectieve zelfwaardering. Als
~a~ren~egen de counielor begint met vragen,'argumenteren;opponèren en
adviseren, dan plaatst hU zijneigen persoon te veel in h~t gesprek en ver-
hindert daardoor de persoon om tot zelf-concentratie te komen. Deze moet
dan iillme~saaridacht schenken aan wat de counselor ze~t. Hijmoet die~s ge-
zegden analyseren en er positie tegenover kiezen, het er mee eens of on-
eens zijn.Hij wordt als het W11re opgedeeld in twee waarnemeningsvelden.
Het is alsof in een projectielantaarn een ni~uwplaatje over het vorige
~ordt heengeschoven. Men was juist bezig het eerste beeld goed in zich op
teneillen en de details ervan te ontdekken, en nu komt er, e.enander beeld
tussendoor.

Zo wordt ook begrijpelijk,waarom de persoon vaak geirriteerd en on-
rustig wordt, wanneer de counselor verwaarl06st diens diepere gevoelens
te refiecteren. Want hijverhindert dan de zelf-concentratie. Hijkan daar-

'door bovendien bij de persoon de indruk ~ekken, dat deze niet ~ordt begre-
pen en dat de counselor zich superieur voelt.

I;atere fasen.

•

•
Vijf fasen'.

Ofschoon ieder gesprek 'verschillend is en voorspelling omtrent het
verloop onmogelijk, kan men toch enkele ~rote lijnen trekken, waarlangs het
counseling-proces zich meestal bewee~t. De volgende fasen kunnen worden
onderscheiden (niet gescheiden!)
1. Probleemstelling: de persoon staat nog ovenlogend negatief tegenover

zichzelf en zijnproblemen. De verklaringen, die hij geeft.van zijnsitua-
tie, zijnvaak een onjuiste, oppervlak! ige en weinig re~le constructie.
Maar hijmoet z~n negatieve gevoelens eerst kunnen spuien om tot een
dieper inzicht te kunnen komen.

2. Analyse ..Het spreken ove~ de eigen conflicten geeft al een eerste be-
vrijding uit het starre negativisme. De sympathieke, kalme en onper-
soonlijke antwoorc1en van de counselor helpen de persoon om tot een ob-
jectiever beeld te komen. H~ ontde~t in zichzelf ook een positieve
drang-naar geluk en naar een realistischer levenshouding. Als van dit



•

21

meer positieve zelfonderzoek nog weinig blijkt in het gesprek, dan
komt het toch vaak op gang in de periode tussen twee gesprekken.

3., Synthese.: er I];roeit een inzicht in de samenhang van de moeilijkheden
en in de oorzaken daarvan. Hij kan er riu rustiger over denken en is
niet meei' zn gefi~eerd in zijn.oude emotionele reacties.

4~ Pla~~ing van nieuwe, meer adequate oplossingen.
5. 'Toetsing van de nieuwe oplossingen op hun waarde.

Negatieve en positieve ~evoelens.
In het, begin overwegen de negatieve gevoelens, zoals vijandigheid,

verd~ietigh~id, onzekerheid, zelfkritiek. Maar als de conflicten niet ~l
tedie~zitten, komen reeds in het eerste interview ook al meer positieve
elementen naar 'voren: verlanr;en naar geluk en vrede, zelfwaardering,'enig
vertrouwen dat het anders zou krinnen en dat men ook tot nu toe niet gerea-
liseerde kwaliteiten ~ou kunnen ontwikkelen. De counselor loopt geva~r die
'aarzelen~e geluiden niet op te merken, omdat de toon'van 'de mededelingen
nog overwegend sombe~ is. Maar, zonder deze laatste te verwaarlozen of te
minimaliseren, moet hij toch ook de meer positieve houdinge~ terugspiegelen,
omdat juist het constat~ren daarvan de moed geeft tot voortzetting van de
worsteling om dieper inzicht. Kleine succesjes en schijnhaer onbetekende
overwinningen zijn een uitgangspunt voor volgende stappen. Ook daarop moet
de counselor dus het licht laten vallen. Maar omdatdi~ in het gesprek
vaak ~lechts terloops en onduidelijk naar voien komen, vragen ze van de
counselo~ intense a~ndachtconc~ntratie. Vooral als iemand lang achtereen
aan het woord is, wordt het heel lastig om werkelijk alle aspecten van wat
hij gezegd heeft, vast te houden en te beantwobrden.

Niet ~inder belangrijk is, dat de ~ersoon de kans moet krijgen"o~ zijn
problematiek geheel uit te spreken. Hij begint meestal met de oppervlakkige
en minder belangrijke dingen. De onervaren counselor is dan geneigd om te
spoedig het heft in handen te nemen en te gaan adviseren, ofschoon het
eigenlijke nog nie~ eens gezegd is. liet gevoel van onveiligheid kan soms
zo groot zijn, dat zelfs een eenvoudig routine-ant1'IOOrd, zoals b.v. "Zoudt
U niet eens wat over U zelf willen vertellen?", wordt mis~erstaan en aan-
gevoeld als een bedreiging. Men moet het dus geheel aan de persoon over-
laten, wat hij wil vertellen en wat niet. Dat zich geheel uitspreken komt
vanzelf wel. Dat is een van ~e redenen, waarom het counseling onderscheiden
moet blijven van de guidance. Als iemand niet uit zichzelf om verdere infor-
matie 'vrau.gt,weet hijmeesta,l heel' goed wat hij eigenlijI;:moet cloen. Als dat
niet het geval wa,s, zou hij niet.in zoln conflicttoestand zijn geraakt. Maar
hem die kennis ver~chaffen v66r hij er emotioneel rijpvoor is,'benadeelt
het effect van het coun~eling.

Vork-antwoorde'n.

Een persoon kan sOms de gespreklcen beginnen met een bepaelde oplossing
in zijnhoofd. Maar geleidelijk aan begint hij te vermoeden, dat het antwoord
op zijnprobleem elders ligt. De counselor moet deze overgang opmerken en
door' een vork-antwoord alle mogelijkheden, die de persoon zelf oppert, over-
nemen, zonder hem in een bepaalde richting te drijven. Deze moet de zeker-
heiel hebben dat hij over alles lmn spreken wat hem belangriJ1clijkt, zodat
dus alle aspecten van de ~robleem-situatie aan de orde komen. De counselor
late dus alle verantwoordelijkheid bij de persoon zelf. De gesprekverslagen,
welke Cicauteur hier inlast, verduidelijken dat.
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Ook komt het dikwijls voor, dnt de persoon een reeks factoren opsomt
en ze weegt op de balans van ~ijnoordeel. Alweer geldt dan: de counselor
oefene geen ipvloed uit in é6n richting, maar antwoorde ka,lm op beide
zijden van het conflict: "U ,wet niet, wat te doen", of: "U weet niet, welke
oplossing de beste is". Zou de counselor partij kiezen, dan is er weer ge-
vaar, dat hij de ander in het defensief drijft. Soms weegt de persoon ~ijn
eigen oordeel af tegen dat van een andere persoon, die hijhoogachting toe-
draagt. Dat is vooral het geval bij grotere kinderen en adolescenten,' bij
wie de ontdekking dat zijtot zelf oordelen in staat zijn, een nieuwe en
vreemde ervaring is. Ook hier oefene de counselor geen druk naar ~~n rich-
ting uit - in de veronderstelling dat de persoon zijnverantwoordelijkheden
en plichten I,ent en dat hij op den duur de juiste weg zal kiezeIl. Ook al is
hij aanvankelijk geneigd "om tegen het gezag of tegen de rechten van anderen
in.tegnan, h( zal die gaan zien en erkennen, wanneer hij in het counseling-
proces leert 9m alle factoren rustig te overzien. Blijkt uitleg en H.an"Vl.ll-.-
ling van zijnkennis noodzakelijk, dan geschiede dat in een afzonderlijke, van~
het ~ounseling ~uidelijk onderscheiden verhouding (zie beneden, blz. 64).

Maar die overgang van ónzekerheid haar de overtuiging dat men voor
zichze lf verantwoorde lijkheid moet dragen, is moei lijk.De counselor moet
die worsteling herkennen en in zijnantwoord het conflict tussen het ver-
langen naar zelfstandigheid en de vrees daarvoor laten uitkomen. Maar daar-
bij ga hijvoorzichtig te werk. Hij passe ervoor op, dat de persoon tegen hem
gaat aanleunen en hem verleidt tot het geven van adviezen. Anderzijds mag
hijde verantwoordelijkheid niet te abrupt op de persoon leggen. Er bestaat
gevaar, dat de counselor zichzelf bedreigd gaat voelen door de neiging van
de ander om op hem te steunen. Dl1ardoor zouden zijn<1nt~'!Oordente scherp en
afwijzend worden en de ontwikkeling va,n een goede counseling-relatie schaden.

Laatste fasen.

Op den duur begint de persoon de samenhang te zien tussen de gebeur-
tenissen en problemen, ~aarvan hijvertelt. Hoe spoedig dit gebeurt, hangt
af van de diepte van het conflict.

Integrerende antwoorden.
De taak van de counselor is het dan, al deze ervaringen tot een syn-

these te helpen brengen. Voornl nIs de mededelingen erg gecompliceerd waren,
zijn~ie antwoorden bijzonder moeilijk. Hijmoet uit een veelheid.vnn mededelin-
g,cn de kernen destilleren en ze in het kort samenvD,tten. Mnar juist die
klnre omlijning helpt de persoon het meest om tot dieper zolfinzicht en een
meer positieve houding te komen. Zelfinzicht is echter, ~elijk gezegd, niet
het resultnnt vnn de dingnose, die de counselor stelt, m~~r slechts vnn de
getrouwe terugspiegeling van wnt de persoon zegt. De counselor mng danrom
niet verder gaan dan e Gevoelens en houdingen, die de persoon zelf lleeft
geuit. Gnat hij~erder, inn is weerstnnd te verwachten. En fe counselor
zou het nog meer bederven, als hU dari zijn eigen nntwoord ging verdedigen.
Als de counselor een samenvattirig geeft ("sullllllarizingresponse"), dan.pro-
bere hij die kort te houden, Ollluc voortgang vnn het gesprek niet te storen.

Nieuwe oplossingen en de'uitvoering clanrvnn.
Op zeker mOlllentbegint de persoon met het ontwerpen van een nieuw

levenspatroon. Dat gant meestal gepanrd met een periode van onzekerheid,
wnarin meerdere plannen worden gemaakt en op hun wnnrde ~fgewogen. De
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counselor h~eft d~ri de prol~ en contra's, die de persoon overweegt, terug
te spiegelen, me6r niet. '

, Evenzo bijde uitvocrinc;. Uit de ervu,ring leert men, YTelke weg de
beste is en het is:van belang, dat men daarvoor de tijdkan nemen en iédere
nieuwe stap rustig lean afwegen. Daarbij ontstaat een groeiend. zelfvertrou-
wen, ja zelfs ènthousiasme. De ontdekking dat men in stu,u,tis tot dingen,
n:l zijrihet nmar kleinigheden, (,_iemen tevoren onmogelijk'achtte, is een
machtige stimuli1l1Stot verdere ontwikkeling. Tenslotte begint de persoon
zelf erover te denken om een 'eind te ~aken aan het cotinseling. En daarmee
is oan toestand bc~oikt die het terrendeel is van de berrinsituatie wa~rl'n. b L'"

egocentrisme en afhankelijkheid hem ertoe brachten om tot in het onredelijke
toe heslag te legc;en op de tjjc.. van $Ie counselor.

Hernieuwd counselin~ .
. Een tweede en,derde reeks gesprekken kan na verloop van tijd nodig

blijken.!'l)u,11ku,u"me-nve el dieper, (;aan en doordringen in fundam,enteIe
levenspa,tr,on.èn,teTwijl in cleeerste serie ges~)reld:enmen SOlilSniet ve.r-
der kwam dan een d66rlichten v~n bepaalde concrete situaties of ian de
verhouding tegenouer bep~alde personen.

De houding van de counselor.
Kunstmatigheid, krampachtigheid en gebrek aan reaLlsme vormen vaak

de.kernvan een persoonlijlé:eproblematiek. De gesprekversl<1c;en,'die de
auteur hier inlast, tonen dat ~uidelijk aan. En daar blijkt ook, dat zijal-
leen overwonnen kunnen worden doordatdec ounce lor ze1£ echt isin zijn
'a'anvaarding van de persoon en hem volledig zichzelf laat zijn. Zo maakt
deze een worsteling daor, die kan leiden tot volledige eerlijkheid ,tegen-
over zichzelf. Dat deze eerlijkheid ook voor de verhouding te~enover God
onmisbare basis en dus voor het religieuze leven heilzame gevolgen heeft,
blijkt hier eveneens. Die echtheid, welke van de counselor wordt gevraagd,
is eigenlijk niets anders dan: de eerbied voor de on~chendbaarheiden de
waardigheid van de menselijke persoon.

Voor bèginnende counuelors geeft de schrijvér dan nog een reeks mede-
delingen, door personen in cen counselingproces uitgesproken, mctaan-
sluitend een serie van mogelijke houdingen, die de counselor daartegenover
kun innemen. Deze lmn daaraan bij zichzelf testen, hoever hijhet in de
kunst van counseling gebracht heeft.

'Counseling bijkinderen.

Over het counseling met jonge kinderen - llwt ons zegger..:.'".!Lnaf5
jaar - kunnen wij hicT ko:;.'tzijn, omdat het buiten het eigenlijke,terrein
van Dux valt. Slechts een enkele opmerking, die de auteur hierover maakt,
worde vermeld. In het algemeen, zeht hij, is er weinig verschil tussen de
gespreki(!ê\l.lll~t!,j'angeIdnderen en cliemet .-;yoteren,Natuurlijk kan het kind
minder veiantwoordelijkheid dragen, mu,ar zijn observatiev~rmogen en begrip
voor situaties is vank verbazingwekkend. Hetgrote.verac~il in de counse-
lingtechniek is, dat het kind zich, primuir uit in het spel en dat zijnwoor-
'den duarvan slechts de begeleiding en verklaring zijn.De counselor heeft
hier echter juist uls bijvolwassenen de gevoelens en houdingen van het
kind terug te spiegelen. rnhet spel objectiveert het kind zijn conflicten.
Deze conflicten gua,nvank terug op gevoelens van angsL, ea or;vciligheid en
op het gevoel door zijn ouders nie~ geaccepteerd te worden (affectieve
verwaarlozing, gevoel van nchteruitzetting bijde komst van een baby,enz.).
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Bovendien moeten bijkinderen bepaalde grenzen uitdrukl(elijkworden
aangegeven (b.v.: je mag sommige dingen niet kapot maken). Dat is
tevens voor het kind een versterking van zijnzin voor de realiteit.
De counselor .heeft dus de dubbele taak van grenzen te stellen en het
kind te accepteren, dus voor zijnagressiviteit begrip te tonen. De
aanvaarding lost de negatieve gevoelens beter op dan berisping of
straf ..Opvallend is verder nog, dat gedragswijziginGen bijhet kind ~nel~
Ier optreden dan bij de volwassenen, zodat lange gesprekken minder nodig
zijn.Dat. is begrijpelijk,als men bedenkt dat het kind nog minder gefixeerd
is aan zijnverleden.

DEEL IY - VOORBEREIDING VOOR HET COUNSELING .

.Deel 11 en 111 handelden over het counseling-procc-s zelf. In het
nu volgende deel gaat het over de meer verwijderde voorwaarden en situa- .-
ties, die to~ een counseling-proces kunnen leiden of dat kunnen ver- ~
hinderen.

Voorwaarden voor de juiste sfeer.

Wat de plaats en de omgeving betreft: een rustige plaats, waar men
niet gestoord wordt, is onmisbaar om vrij te kunnen spreken. Anderzijds
is alle geheimzinnigheid uit den boze. Er moet immers een open, gezond~
en obje~tieve relatie bestaan"tussen counselor en cli~nt. Deze laatste
moet ook goed weten, ,dat het een relatie van zeer speciale aard is, die
geen invloed heeft op andere situaties, b.V. die waarin de counselor
te~ensgezagdrager, overste, leraar enz. is.

Verder is de eerste contactopnamc - telefonisch of via een secre-
taresse - van gewicht. Valt dit contact slecht uit, dan is er al een
onnodige weerstand geschapen.

Aangaande de positie van de counselor geldt dat de cli~nt, ook de
jeugdige; recht heeft op Geheimhourling van wat hijheeft meegedeeld.

De voornaamste voorwaarde is echter, dat de counselor zijnvak ver-
staat en bereid is daarin nog steeds te leren. Aangeraden wordt om ver- la
slagen van geslaagd .counseling goed te bestuderen. De beste manier is
na te gaan welk antwoord men zelf op de verschillende mededelingen zou
hebben gcgeveri. Reeds van een beperkt aantal verslagen kan men zo veel
leren 1). De persoonlijke kwaliteiten vnn de counselor zijnvan groot be-
lang. Hijmoet een werk(}lijkvolwassen persoon zijn en een brede kennis heb-
be)} van de menselijke problematiek. Bijvermoeden van ernstige stoornissen
moet hij.de medicus of de psycholoog en eventueel de priester raadplegen.

1) W,1t de v,rttagbetreft, in hoever het counseling de taak is van een
speciale vakmall: de auteur neemt blijkbnnr au~ dat counseliug geen speci-
nal her6ep is, dut gereserveerd zou moeten blijven voor b.v. psychologen.
ai blz. 32$ en 333 ~chrijft hij dat counseling knn geschieden b.V. door
.priesters, opvoeders, leraren of hoofden vnn scholen. De opleiding voor
.counseling is nanr zijnmening te leren door het bestudc~en van woordelijke
verslagön. Zelfs vnn supervisie spreekt hijniet. Er is volgens llem dus wel
speciale vakkennis nodig, mn~r niet in die zin dat counseling een full-time
beroep zou ~oeten zijn. - Wt komell op deze kwestie in een volgend nummer van
Dux nog terug.
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Zijn eigen zWl1kheden moet hij kennen, Zo'nhlinde "vleI," in zijn eigen
persoonlijkheid knn zijn,een behoefte tot domineren en om mensen Vl1n
zich l1fhl1nkelijkte ml1ken. Achter veel verll1ngen tot helpen Vl1n mensen
steekt een verborgen egoisme. Het helpen wordt dl1neen bevrediging van
eigen gecl1moufleerde behoeften. Hij ml1g er dus niet op, uit zijn mensen
l1an,zich te'binden. De rell1tie moe.t integendeel zorgvuldig -objectief
worden gehouden, men 40U kunnen ,zeggen: zl1kelijk, wo,t nl1tuur lijk ni et
wil zeggen: onverschillig of lcoud. Ook de neiging tot "moederen" of
voorbl1rig geruststellen is nutteloos 'en schl1delijk. Het geeft de per-
soon slechts tijdelijk hulp en het drijft hem in de afhl1nkelijkheid. Hij
moet juist door de ervo,ring, dl1t h\j op een lmlme, rustige wi,jzewordt
l1l1nvl1l1r,d,innerlijk zelfvertrouwen winnen.

Onjuist Wl1ye het ook te suggereren, dat de persoon zich l11 spoe-
dig beter voelt. Dikwijls voelt hij zich o,anvankelijk nog veel ellendiger.
Ongeduld en al1nsturen op snel succ~s is uit den boze. De counselor llil1g
dus gee~inzichten en beslissillgen forceren Wl1o,ral1nde persoon nog niet
toe is, "mnt deze heeft recht op zijn eigen tempo.

De counselorondergl1nt zo door zijn werk zelf een rijping. doordat
hij zijn eigen fout~n en onrij~e behoeften beter leert zien. Veelzeggend
is het volgend cito,nt, bekentenis vo,n een counselor: .

"In mijn eigen leven "ms het een openbaring te ontdekken Wl1t ik
soms met d~ mensen heb gedl1o,n: met mijn persoonlijk gezag hen bewerken.
Ik verwl1chtte immers dl1t ze zich z6uden onderwerpen nl1n mijn persoon en
no,n mijn l1ntwoorden. Ik heb leren zien do,t vele vl1nde mislukkingen bij
mijn,behlinde li ng V(Lll'dèl iriquenLen', vo,n'mensen met huwe lijksmoei lijkheclen
enz., hun oorzo,l1kvonden in mijn eigen agressieve horiding en mijn onge~
duld, omdo,t ze mijn op16ssingèn niet konden o,l1nnemen... Toen ik begon
om mij zelf te remmen ~n mijn wijze vo,n o,l1npl1kte verbete~~n, zng ik de
mensen winnen n,n,nzelfl,ennis. Ik begon vertrouwen te stellen in de
keuzen die zij zelf deden in zo,ken va,n hun eigen persoonli};: leven,: na,-
da,t ze tot nieuwe inzichten waren gekomen."

Geca,moufleerde uitdrukkingen vun de ~ehoeft~ a,un
~ounseling.

In veel gev~llen 1l1tcn mensen huri behoeft~ aan counseling niet .
duidelijk blijken. Soms weten ze niet wo,t counseling is, soms zijn ze zich
va,n hun behoefte dl111ro,l1nzelf niet kll1ur bewust. Ze komen niet verder
dun een soort compromis tussen hun behoefte.al1n zelfkennis en hun w~er-
sta,nd da,l1rtegen. Zo'n compromis knn nllerlei vormen hebben: men begint.
een neutrl1l11 prn,o,t:iemet de counselor; jeugdigen blijven no, school Wl1t
,rondhangen inde buurt vo,n de lerao,r en stellen een vrl1o,g over iets da,t
in de kln,s behandeld is; Illenformuleert een probleem in het algemeen of
doet alsof men ran,d ~il'vro,gen voor een a,nder, die in de knoop zit; of,
men snijdt een probleem o,l1n dl1t, slechts o,o,nde oppervlakte ligt en de
diepere prohlema,tiek verbergt. (Zo kunnen b.v. moeilijl:hed(~n inde ver-
'lovingstijd symptoom zijn vo,n dieper gelegen problemen). Men durft dus
het eigen en eigenlijke conflict nog niet onder ogen te zien ell uit te
spreken. . '

" Het is da,n zaa,k. dl1t de counselor deze vna,g uitgedrukte behoefte
heri,ent en ha,nr lmna,iiseert in een duidelijl(e counseling-reln.tic. Zijn,
l1ntwoordenmoete~ daa,rtoe de weg bereiden. Soms k~n hij de persoon ,vrn-
gen zich nog eens wa,t duide~jjker uit te drukken:, soms i s het 111 vol-
doende de gednrie ~ededelingen nog eens te herhalen, om hec verder tB
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doen spreken. Of Je counselor zegt, dat het de moeite waard is om over
het aangesneden probleem door te práten en stelt een af~praak voor.
Niet juist is het, de l)e~soon, die zo'n vage mededeling doet, aanstoAds
te /leggen dat hij eigenlijk met een persoonlijIc.probleem zit 'en dus counse-
ling nodig heeft. Dat is 'een stap te ver', een'''óverstatement", een te
ver gaande ingreep. De counselor mag niet verder gaan dan de persoon zelf
gaan wil en niet vooruitlopen op iets dat deze nog ni~t wil uiten. Die
meer'persoonl~ke mededelingen kómèn vanzelf wel, dikwijls verwonderlijk
vlug, als cr eenmaal een duidelijke counseling-verhouding is geschapen.

Het kan ook :Zijn,dat nog in de eenmaal geconsti tueerde counseling-
verhouding de pers60n naar een cómpromis drijft en de counselor poogt te
verleiden om adviezen te geven en dus de ~erantw60rdelijklleid van hem af
te nemen. Zou deze daarop inga'c'1n,dan ware dat ten nadele van de,cliënt.

Hoc instructie (informatie) kan leiden tot
counseling.

Het kan echter ook zijn, dat cr een reële behoefte aan informatie en
advies bestàa:t, teiielijkmet een behoefte aan counseling.

In het algemeen geldt dan, dat deze twee zaken duidelijk uit elkaar
gehoudl~n moeten worden.' De eounselor doet niets dan objectiveren, terug-
spiegelen., Bij het ver.::;chaffenvan kennis daarentegen 'zijnde adviseur,
zijnmededelingen en zijnverantwoordelijkheid, het centrale punt in de ver-
houding. Twee gevallen zijndenkbaar. In het eerste blijkt gedurende het
counseling-proces dat cr werkelijk behoefte aan completering van kennis
bestaat. De counselor moet dan door een handig "vorlc-antwoord" (d.w.z.
een antwoord dat in twee richtingen wijst) die twee relaties uit elkaar
halen en ze verder strikt gescheiden houden. Hijkan voor de nodige in-
forc~tie verwijzen naar eCllandere pcrs~on; hijkan die ook zelf geven,
maar dan bijeen andere gelegenheid of in het tweede half uur van het ge-
sprek (na insclwkeling VD,n cen l;:ortepauze).

Het tweede geval is juist, omgekeerd: mensen komen om informatie, maar
in de loop van de gesprekken blijkt dat cr counseling nodig is. Men bedenke,
dat hier sprake is van echte uehoefte (Hlilladvies - anders <li:m in de situa-
tie, die in het vorige hoofdstuk w8rd besproken, waar het vragen om advies
slechts een camouflage was van de behoefte aan counseling. Deze schijn-_
manoeuvre is meestal 11ieraan wel herkenbaar, dat de pcrs60n eigenlijk geen
interesse heeft in het antwoord waarom hijvraagt.,

In hrit onderhavige hoofdstuk nu behatidelt de auteur een reekssitua-
ties , wanrin het 'bovengenoemde tweede geval zich voordoet: de instructie
leidt tot counseling.

D~t counselini nodig is, kan dan b.v. blijken riit het feit dat de per-
soon niet in staat is om de kennis, die hijmoet opnemen, te verwerken,
tengevolge van de psychische spanningen en conflicten, waaronder hij leeft.
De ervaren counselor bemerkt spoedig, dat er moeilijkheden zijn, b.v. uit
de agressivi teit, waQ,rmee de persoon op de bem versclmfte kenni s ren,-
geert,maar soms ook alleen uit een nauwelijks merkbare emotioneleond~r-
toon van diens reacties. Het is in ieder geval zaak, dat de instructeur
rustig blijft, zich niet persoonlijk gekwetst voelt of ~e ander poogt langs
de kortste weg te overtuigen. Dut zou diens vijandigheid uileen maar ver-
groten en kunnen leiden tot een verbreking van het contact. Hij blijve dus
kalm en ook in zijnformuleringen objectief ("De kerk leert" .... "Het
schoolreglement vraagt" .... "de wet bepaalt", niet: i k vind, dnt ...It)
en geve de ander gelegenheid om zijn emoties vrijelijkte uiten.

En nu dan enkele voorbeelden, hoc een instructie-sit~utie tot een
goed counseling kan leiden.

"

.-
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Onderricht aan geloofsleerlingen.
De schrijver geeft nIs eers~e voorbeeld het godsdienstonderricht nan

geloofsleerlirigen. Bij dezen kunnen persoonlijke conflic~en ontstaan, die
alleen door onder~icht niet worden. opgelost en die oorzaak krinnen iijn
dnt de leerling het volgen van het onderricht stop zet. Met name een te
grote I1fhank'elijkhe'idvu.n n,nderen, b.v. ouders, die zieh verzetten, lcn,n
hier een rol spelen. Counseling ku.ndan leiden tot de persoonlijke inte-
grn,tie en zelfkennis die nodig is om de gewichtige stap te zetten.

8choo lprobleJ:len.
Schrijver noemt eerst nog situaties als een beroepskeuze-advies, een

psychologische test e.d., die kunnen leiden tot de bespreking van diepere
persoonlijke problemen. Dau.rna gan,t hijuitgebreider in op leermoeilijkheden
en aanpassingsproblemen die zich in de school voordoen en die. eveneens u.an-
leiding kunnen worden tot counseling. Sommige Amerikaanse ocholen kennen
het instituut vun "tutoring", hetwelk hierin bestaat dat arLllde school
een persoon (tutor) is verbonden, die tot speciale tl111kheeft .leiding te
geven hijde studie. Als deze tutor tevens bekwaam is in' counseling, heeft
dat grote voordelen. De leerlingen krijgen dan gemakkelijker de kans om ook
hun meer persoonlijke moeilijklJcclenuit te spreken. Dat men voor zijn.studie
de hulp van een de~kundige vrungt, is immers de gewoonste zaak ter wereld.
Ni enmnd geneert zieh dlLlLrvoor.Is deZP. desknndi ge tevens coun~e lor, dan
kan ook die hulp onopvallend worden gegeven. (De Nederlandse school zou met
de figuur van een tutor-counselor m.i .ook ze'er t",cbaatzijn).

Medische hulp.
Ook arts en yerpleegster kUIlnen hij de medische behandeling de weg be-

reiden tot counseling. Zijkunn~n die functie zelf waarnemen of de hulp
inroepen van een sociale werker, die in het ziekenhuis als counselor op-
treedt: Met de toename van onze kennis der psychosomatische ziektev~r-
schijnselen groei t ook de erkenning vrm het nut van counseling nIs onder-
deel der medische behandeling.

Counseling bijde rechtspraak.
Ook de wereldlijke en kerkelijke rechtbank, waar b.V. hriwelijksconflict~n

of delicten worden behandeld, kan met vrucht gebruik maken van counseling.
Het ligt echter voor de hand, dat de counselor dan speciale weerstanden
heeft te overwinnen, die gevolg zijnvan de druk, waaronder d~ personen
zijnkomen te staan.

Noodsituaties.
Dit hoofdstuk eindigt met de bespreking vu.n de vraag, wnt de counse-

lor heeft te doen, wu.nneer de p~rsoo~ onberaden stappen dreigt te zullen
zetten. die voor hem zelf noodlottig zouden zijn.In die gevallen is recht-
streek~e be'ïnvloeding SOJ:lSnoodzn,kelijl,.Anderzijds: de soep wordt niet zo
heet gegeten als ze wordt opgediend, m.a.w. niet alle noodlottige plannen
worden ook uitgevoerd. En bovendien: hoci bekwu.mer de counselor is, des te
minder komen zulke noodsituu.tics voor.
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Groepsdiscussie en groepscounseling.

N{et zelden blijkt, dat nensen van een gemeenschappelijke instructie
of ee~ discussie niet alleen slechts algemene kennis verhopen, Lla£1rook
hulp 1n hun persoonlijke noeilijkhQden~ 'Zulke discussies kunnen dus ook
de weg vo?rbereiden tot individueel counseling of tot een counseling
groepsgewIJze. Vanda<1r dut nu eerst wordt gesprokün over de groepsdiscus:-
sie en daarnn over het groepscounseling. '

W~<1rde vnn de discussie.
In discussies guat het om de uitwisseling d~r ideetin van de groeps-

l~den onder elkuar. De rol van de leider is beperkt tot het stinuleren.
d~arvun. In het onderwijs heeft de discussie een onmisba~e plauts nIs
midd~l tot persoonlijke integrutie. In cen klus wunr. de leraar een te
centrale pln.ats inneerit kunnen gevoelens vrlIlvrees, vija'ndigheiden'in- ti
suffici~ntie bij jeugdigen, di~ duartoe toch uI gedisponeerd zijn, nog
'wordehvergroot. Doordat de leerlingen echter worden geprikkeld tot vrije
'en ontspannen, uitdrukking van hun ideeën over zaken, die voor hen van
persoonlijk belang zijn, is de overgang naar couns6ling geLlakkelijker.De
discussieleider kan in zo In gev,ll zeggen, dut hijhet sterk persoonlijke
karakter van de behandelde naterie inziet en gra<1g bereid isor.l l:lCtde-
genen, die d<1twensen, erover door te pr[1ten~ He~z~lfde kan hetgevul
zijn in discussies net volwassenen (b.v. in het bedrijf, in bijeenkoLlsten
van Katholieke Actie e.d.). .

De invloed ~un emoties .op het gesprek.
De gespreksleider l:lOetzich dus wel ren.li_seren,dn,tin de discussie

ook n.llerlei eLlotioncle fn.ctoren en verborgen conflict~n kunnen mec-
s~reken. Men zegt vn.n.kDeer wntncn voelt dn.nwn.t men denkt. liet is on-
juist te Denen~ dn.tmen altijd bed 0 ~ I tte zeggen wnt Den in feite
zegt. D<1t is zelfs meestnl niet het gevn.l. Het n.plonb en de hevigheid
.van een bewering is nog geen bewijs dn.t er een v~ste overtuiging nchter
zit. liet.tegendeel is eerder waar. Menigeen is zich niet bewust vn.n de
diep~ en blinde gèvoelens die zijnoordelen Dotiveren. Hei is dn.nweer
de bekw<1nr.lheidvan de gespreksleider die, in plan.ts vn.n de onveiligheid,
vijn.ndigheid'en het negn,tivisl:lete versterken, geleidelijl{n.n.nst,ir.mleert
tot inzicht en begrip. Dn.u,rvooris c~~r nodig d~n goede wil. Er is vn.k-
kennis en nethode voor nodig on te voorkocen; dat de .leider zelf en de
discussiu,nten ver'strikt rn,1{enin ccn erlOtioneel dispuu.t.

De groep ontdekt eerst ln.ngzn.Derhand,dn.thet ~e.leider ernst is
Det zijnplan or.!de vern.ntwoordelijkheid niet van hen' oV,erte neelen. Hij
doet er goed nnn; dn.t in hot begin nog 'Bens duid~lijk te zeggen: de dis-
cussie is hán zn.n.k.Hlj doet niet meer dn.n coBrdineren en terugspiegelen.
Als leden van de groep vr<1gon stellen, is d<1t soeS niet zozeer OD n.nt-
woord te krijgen, als wol oDde vern.ntwoordelijkheid op de leider terug
te kunnen schuiven. Deze no et dn,arop verd11cht zijn en door zijnLl,ntwoord
hot initin,tief weer :ULn de r;roep laten. Als ieDn.nd b'.v.vrn,n,gt:"Denkt
U dat wo over dit onderwerp kunnen prn.ten?"'k1inhijantwoorden: "U vr1L<1gt
dus, of een discussie over dit onderwerp wan.rde heeft?" Er is dn.nkn,ns
dn.t n.nderen worden uitgelo],t Ol;}hán mening te geven. Als er vragen wor-
den gesteld V<1n agressief ]{urn.l,ter,die een nnnvn.l op de leider inhouden,

"
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is het niet voldoende niet te laten merken dat men gekwetst is (want
dat merken ze toch), maar het is de grote kunst om d6ze gevoelens even
eerlijk terug te spiegelen als die, welke niet tegen de persoon van de
liider zijngericht. De leider coördineevt door de inhoud van elk der ge-
uite idee~ri kort samen te vatten. Daardoor worden zijeig~ndom van de hele
groep en 'tevens objectiever, minder persoonlijk ~n emotioneel geladen. Door
zijn neutrale aanvaarding va~ iedere uitspraak kr~gt de spreker het bevre-
digende gevoel dat hij begrepen is. .

De kunst van een discussie te leiden.
Maar juist als bijhet counseling is dit antwoorden op de gevoelens,

die in een uitspraak naar voren komen, i6tszeer moeilijks, dat grote vaar-
digheid vereist. Er is niet alleen vo~r nodig dat men de intellectuele in-:
houd van ~en gezegde weet te onderscheiden van zijn emotione aspect, maar
ook dat mert subtiele gevoelsnuances onderkent. .

. Het gaat er altijd weer om, in de beantwoording die funBamentele ge-
v~elshoridingen eenvoudig te accepteren. De leider loopt telkens weer gevaar
z6 gec6n6entreerd te zijn op de gedachteninhoud van wat de personen zeggen,
dat hij de intensitoit van de daaronder liggende gevoelens niet bemerkt.
Dit is b.v. het geval geweest, wanneer de volgende opmerking van dezelfde
persoon nog feller is. De leider heeft dan een fout gemaakt. De schrijver
geeft het voorbeeld van een discussie over het gemengde huwelijk, waarin
een dame ..nogal heftig opmerkt, dat de katholieke Kerk daarin veel te
streng is. Als de leider daar tegen in zou gaan en haar van het tegendeel
zou pogen te overtuigen, zou haar verzet alleen maar heviger ~orden. Maar
nu hij tot haar verrassing alleen maar zegt: "U bent dus van mening, Mevrouw
X., dat katholieken in dit opzicht te streng zijn", verliest zij.geleidelijk
haar agressiviteit en wordt het haar mogelijk haar standpunt te herzien of
minstens te relativeren. De agressie verdwijnt doordat ze niet wordt weer-
staan, maar teruggespiegeld. Negatieve gevoelens kunnen, ils zijrustig en
duidelijk worden opg~vangen, door een constaterend antwoord, gemakkelijk
veranderen in positieve.

Overgang van groepsdiscussie naar groepscounseling.
In het algemeen kan men twee soorten van discussie onderscheiden: die

welke vooral tendeert naar begripsverheldering en waarbij weinig aanleiding
is tot uitingenvan.cmotionele aard en die waarin problemen van meer per-
soonlijke aar~ worden besproken en die in het beste geval kan leiden tot
een grotere zelfkennis en oplossing V<1n persoonlijke emotionele spanningen.

In beide gevallen begint de discussie meestal als een opeenhoping
van losse onsamenhangende meningDuitingeu.Men denkt nog langs elkaar heen
en de [l,lgemeneindruk, wellee de àiscussiemaakt, is rommelig en .verward.
Meer geleidelijk aan groeit er een.integratie: de diverse meni~gen worden
steeds meer ge~üen a,ls ellen,araunvullend, men leert nC1n.rclkan,r te luiste-
ren ener ontstaat een gezamenlijke en meer genuanceerde mèning van de
groep, waartoe ieder het zijneheeft bijgedragen.

De schrijver gaat hicrru1 in op de tweede bovengenoemde soort van dis-
cussie: de bespreking van problemen waarbij de mensen zelf sterk persoon-
lijk zijnbetrokken. Daur kun het soms he~ig toegaan en het zijn juist deze
discussies, die kunnen overgaan in echt groeps-counseling. De eerste uit-
spr.aken zijn nog wat [\'l1rzelenden onpersoonlijk, nÎatiral spoedig begint ie-
der het probleem op zichzelf toe te passen~ Als din iedereen vrijuit kan
spreken en door de leider wordt geaccepteerd, bemerken zijweldra, dat
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anderen ook met dezelfde vraag zitten. Dat geeft ~l verlichting en de
gezamenlijke bespreking schept l:lnnrheid. Dieper inzicht in de eigen
problemntiek knn'danruit groeien. Het resultant is soms no~ groter dan
bij individueel counseling, want de er~aring dat de heIR groep in het
probleem deelt werkt geruststellend en normnliserend. 1bn ontdekt dnt
men geen uitzondering is.

Hiernn volgt een uitgebreid verslng vnn zo'n groeps-counseling, dat
men in het boek zelf kan nalazen.

DEEL V - CONCLUSIE - COL~SELING EN DEUGD.

De term "deugd" is historisch belnst, maar de schrijver gebruikt
hem in 'die oude stcrl[e betekenis die hijbijThomas nog heeft: het blijvend
vermogen om redelijk en geordend te handelen (cf.S.Th. I 11, 55, 2ad 1).
Hij laat in dit afslui tonde hoofdstuk nog eens zien wat in de loop van het -
boek nl is gebleken: dat counseling een middel kan zijntot het vormen van ~
rijpe, geïntegreerde en zelfstandige mensen.

"

Zelfkennis in dienst vnn het redelijk handelen.
Kennis omtrent de eigen levenHproblematiek en omtrent de te volgen

we[~ is op zich nog niet voldoende OEI ook redelijk te handelen. Die ervaring
brncht de moderne onderzoekers juist van de guidance nanr het counseling. En
daardoor zijn zijin overeenstemming met de oude traditie, die een onderscheid
maakte tussen de :intellectuele deugden" (zoals wetenschap en wijsheid) en de
"zedelijke deugden". De. lnntstgenoemde zijn onmisbnnl' voor het juiste hl1ndelen,
want zij scheppen de coijrdinatie, de ordening Vl1n alle krachten die ons hl1n-
delen bepalen, Heel de ~s~chosomatische persoonlijkheid met al hanr emoties
en drijfveren is namelijk bijdnt handelen betrokken.

Counseling leidt tot levenskunst.
Als een meisje koken leert, gl1at dat leerproces door vier stndia: ze

memoriseert de recepten; ze kijkt toe als haar Lloeder kookt; ze kookt on-
der hn.ar moeders leielinr;en tenslotte mnn.kt ze op ei[!;envern.ntwoordeliJ1{he:ià
een aantal ervl1ringen door, die hanr geleidelijk in staat stellen om de ko~
kunst zelfstandig te beoefenen.

Zo kan ook de lninst vn,n goed en "deugdzaam", d.i. redelijk te leven
niet alleen geleerd worden door studie vnn 111gemene regels. Noch is het
voldoende te zicn hoe anderen het doen, noch te leven onder iemands onnid-
dellijke leiding (guid~nce!}. De volwassen deugd ontstant pns door een
reeks ervn.ringen en door handelen op'eigen verantwoording. En dit laatste
is het hl1rt van alle counseling: niet de theorie en de iriterpretaties
van de counselor zijn.het vruchtbaarste, maar de ervaringen die de persoon
tijdens het counselinr;-proces opdoet in een nieuwe wijzevan denken, voelen
en willen. D/1,arworden illlJ:lCrsde ~evoelens geobjectiveerd en doorgelicht,
zodat ze onder contr61e vnn de rede komen.

Counseling en ""prudentia" .
Voor ~e prurlentia zijndrie dingen nodig, schrijft Thomas (S.Th.II 11,

47,8): beraadslagen of onderzoeken (consiliari), beoordelen (judicare) en
~etterdand toepassen (pra~ciperc). .

,.
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In het counseling-proces vindt ~en deze stadia terug.
a) De gesprekken beginnon met het stellen van de problemen en het

onderzoek naar de oorzaken ervan in verleden en heden.
b) Daarna leert de persoon zijn eigen situatie te objectiveren, on-

persoonlijker en meer onbevt1ngen te zien. Hij krijgt ecn realis-
tischer kijk op zichzelf en zijnomgeving; hijbehoeft niet meer te
vluchten in fantasie~n en overspannen idealen; hijbegint zich meer
veilig en zeker te voelen.

c) En zo kan hijtenslott~ ook tot nieuwe besluiten komen en tot de
uitvoering van een nieuw levensplan.
De auteur somt daarna nog andere deugden op, die in het thomis-

tische .systeem met de prudentia samenhangen (S.Th. 11 11, 48) en die
uit het counseling-proces kunnen resulteren. Zo b.v. het vermogen om
ui~ de eigen ervaringentö leren (docilitas); om vooruit t~ zien en
nieuwe wegen te vinden (providentia); om behoedzaam te handelen en zich
niet, zoals_vroeger, onberaden aan momentele opweilingen over te geven
(cautio). En verder een algemene waakzaamheid, die ook tegen onvoorziene
situaties is opgewassen.

I

Gelukt counseling alleen bij intelligente personen?
Van het grootste belan~~ is de vraag, of het ''Ie Islagen van het cou,n-

seling niet afhangt ViLllde gl'i~advan iellll1ndsintelligentie. Het lS im-
mers geen kleinigheid wat vall de persoon in het ~ounselinrr-l)rOces wordt. u \
gevraagd: zijn eigen verleden en heden te beoordelen en nieuwe wegen voor
de toekomst te vinden. Is dal1r niet een vr~ hoge mate van intellectuele
begaafdheid voor vereist?

Daarover is meer research nodig, zegt de auteur. 'l'ochis hijgeneigd
aan te nemen, dat succesvol counseling voor iedere normaal begaafde moge-
lijkis. En wel om twee redenen. Vooreerst kunnen emotionele conflicten
de uitoefening der intelligentie ongunstig beïnvloeden. Het is dus niet
zo gemakkelijk iemands intelligentie te testen als psychologen enige decen-
nia geleden veronderstelden. Maar de tweede overweging, 'die hijhier laat
gelden, is van meer belang. Van de intelligentie hangt het w~l uf, of ie-
m~nd alg e men e problemen kan oplossen, maar bijde behandeling van
per s 0 0 n I ijk e ewotionele conflicten is de graad van de intelli-
gentie van veel minder g8wicht. Immers, mensen met weinig intelligentie
hebben ook eqnvoudiger problemen. Hoc intelligenter men is, des te ge-
corapliceerder de persoonlijke problOl:lutiek..Hoe wijder.de horizont van het
intellect, dos te wijder is ook het gebied der problemen, wuurin de 'mens
verstrikt kan raken. Een merkwaardige Thomas-tekst, die zegt dat voor
een goede beraadslaging een langzaam en moeilijk denken geen belemmering
is, wijst in dezelfde richting (S.Th.II 11,49 ad 2) .

Counseling en andere deugden.
Een dieper, besef van de rechten va.n a,nderen en meor consideratie

daarvoor pleegt in de laatste stadia va.nhet counseling te groeien. De
j'u s t i t i a wordt dus door het counseling 'bevorderd. Evenzo de
oot moe d, die immers bestaat in een realistische kijk op eigen zwalc.-
ten en eigen ~ogelijkheden. Deze ootmoed knn men kinderlijkheid noemen, in
de zin wa~rin hot evangelie vraagt dat wij als kinderen zullen zijn,maar
dat is iets anders dun inf~ntilisme of kinderachtigheid. De rijpevolwas-
sen mens is kinderlijk, ni~t kinderaph~ig~
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Counseling en het "deugdz";'~ne i~ven".

De. deugd .v:an hoop, groeit ;door eounselinfY omdat het nieuwe moed'
. .. • .• ~ ( , .:'.'" .' t=l , .

geeft om' de eigenlevcl1s,problè'men 'aan tep'akken. Én ''lij 'zagen reeds' eer-
der, dat. heteounseli'ur('he'li1t 'oni'de mindèrwaardigheidsgevoe'lens ,door
Tl,lOmasgeno~.md 'de 'pussi lan:Ï!ni~,tas,. ,v~Lirdo"o: de mens bl\jft beneden zijn
elgen mogelykheden, te q~er~14nen. 'de~ leldt totmag"an~mi~I1~,ih de
le,t:t.erlijke .zin, totgro ot-mo ~(lighcid;'tot' grotere lIlOed: ' .

.Wat is er nqdig om.'deugdza,anr t.e leven? Kennis van de algcme'ne
beginselen is daartoe duidelijk onvoldoende. Want geen t\Vee.handelïngen'
die ik stel, ZijIl geheel. aan ellwa.r gelijleAltijd is de me:ns "in situatie".
En clie-"~'ituatié: wijzigt zich 'iedei, m'oment. Herhaaldelijk wordt. hij gecon-
froilteerd' ;rieteen vee'Hièid'van gegevens, 'I<w,rin alleen zijn eig~n,Q.ordeel
hem'kan 'zeggen, ;~iit.hij' heeft 't,c doen. En dat oordeel ui tvoeren .Ï:;)',l1iet
~oge1ijk7;0.:ndsr ,;~i1'ti'7,ijn'diepste ncig)ngen:.georiënteerd zijn op het g.oede.
Di è. geó.e:igdh'~dC(~,~ijn."~ódc1.lgclcn;' Mil'al';geen deugd kan' hcstaUin' zomier, die _
ene', :welke' lü'it 'hUil~~i t; vailalle;z eclelijk leven: dl)' prudentia., ":... -

',.' . Dè" ~ ou"l~~~l'or 'k~n' rèma~l~l"'de prudentil),niet'leren .. Zij is incommuni-
cabel. Zij kan alleen worden geleerd doordat ze wordt geleefa. Maar als
de persoon hnc..r zoekt e.!l: als de counselor zijn vak verstaat, dan kan deze
een situatie seheppen~ ~a~rin; die ~cclheid van coiflicterendo krachten
w~r~t uitgcsFro~en, geobjectiveerd en gereorganiseerd. Door'het criunse-
ling::-procc's knn,nen iemands "diepste neigingen" geleidelijk wOl~d.cn'gcoriën-
te~rd volgens he~oordQel .van de rede. .: .' .

1" :'IIet is ,waar dat in veel gevaJ.lcn ook kennis en voorlichting moet.
wordelJ.'gege:v:en(guidance)', mn.nr die leennis 'heeft geen: in'vioedop het fei-
telijkegedrag,wUinneer zij wordt a.angeboden op eert wijze die ne~ati~ve cmo-
tie~yekt en,weerstanden die het gebruik van de k6nni8 blok~er~n~

C'O Ne' 'L U S IE ..

De katho'lieke opvoedir~'g; zegt sèhrijver, IS 81' niet in geslaagd een
.,

vi.taal ,l\:rttholiek leven voort t..e ]'>1'ongon dat enigermatq in pr:oportie is

m?t 'de i~n~pl1,nning, die me.n daa,rtoe heeft aangewend'. De reden is mi9-

'schien,cla.t inde programma's v[l,il onze scholen en pi~róchies'de ,naucln.cht

t~u(t~luitend is gericht geweest op de intellectuele 'deugden: 'op ken-'

ni sen wetenschap. \'lij hebben te wel nif~i.~ed~~cht aan de prud"<mtiiL en'au.n

"'dc:z'eèlelljiài' dcugdeil, anders gezegd: ,Wijhebhen onze lllenson de gohoden

vo~r'goil,o'l;de'~: als dode' sChel1~~l'S on woinigwaa'rde gehecht .aaIi de ;opvoe-, , . .
,,

ding tot persoonlijke verantwoordclijlcheid.'N'u zullen dus in onze .scholen
r

""Clancul-Luur ,:zij'

en parochies situaties moeten worden ges cJ~npcn ,wnnr ve rt\.l.ltw()0rde lijk

denl«:~n."wci:rdt'geleerd in verb[l,nd mot i,eders' eig:lIl omiOtilnclighéden :cn met

<lcp'ersoonlijlèe, moeilijkheden van .kinderen, en volwn.s.seueu :\'iq,nt' de,ze per'~
.• ," 1.,_'

':soonlijke ve~ant~voordelljkheid i~ u'iet alleén een kCIlIJl\:l'l, o.er .Amcrika~1nse
;' :..... r':'

~s"ook"ehn;:rlln~tLlri~ntclc waarde
;:

======~==~==~=F ..
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