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1.Toelichting
In deze bundel zijnenkele hoofdstukken uit de groepsleer bijeengebracht.De teksten sluitennietvolgens een tevoren gekozen,of achteraf
toegevoegde,strakke systematiek opelkaar aan.
Je zouvanachtergrondsinformatie kunnen spreken, bedoeld voor mensen
die inenmet groepenwerken. Leergroepen, en educatief groepswerk,
krijgen specialeaandacht.
Vanvolledigheid isgeen sprake, van algemene geldigheid evenmin.Hopelijk biedt het herkenningsmogelijkhedenen richt hetde aandacht op
groepsverschijnselendieweleensalsondoordringbaar worden beschouwd.
Het kaneenhulpmiddel zijnbijdeverdergaande verheldering enontwikkeling vanhet eigen groepsdynamische denken, waarderen en handelen.
Allereerst zaleenplaatsbepalingmijnerzijdsworden gegeven, omdatvan
daaruit groepstheorie isgekozen enbehandeld. Vervolgens komen groepsfaseringen aandeorde. AanRuth Cohn'sgroepsleer wordt aandacht besteed.De thema's confrontatie envertrouwenworden behandeld.
Vervolgens komt het vraagstuk van gelijkwaardige sociaal-emotionele
verhoudingen inbehandeling, via de theorievandetransactionele analyse.Tenslotte eenvoorbeeld vaneen groepsstrategie inhet perspectief
van mens- en maatschappij-verandering. Eerder verscheen het werkstuk
overKurtLewin,eenvandevoorvaders inditveld.
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2. Samenvatting
Lerenwordt hier gezienalshet bijjezelf bewerkstelligen vanduurzame,
relevante veranderingen of verander-mogelijkheden. Die veranderingen
betreffen niet alleenkennis en inzicht. Het gaat tegelijkertijd, of
misschien welvooreerst, omverandering inbewustzijn en houding, om
verandering in jewaarderingen engewoonten. Involwasseneneducatie en
voorlichting gaathetuiteindelijk omanderhandelen, inzakendievoor
jezelf enanderenvangroot belang zijn. Jekunt denken aan gezondheid
en zeggenschap, aan welzijn enveiligheid. Het betreft niet alleen
individuenmaar ookgroepen,organisaties,maatschappijen.
Groepen worden hier indeeerste plaatsgezienals zich ontwikkelende
sociale systemen. Leden vaneengroep zijn regelmatig voor langere tijd
indirect interpersoonlijkcontactmet elkaar. Zijdelen enkelemin of
meer gemeenschappelijkeofminstens verenigbare belangen enwaarden.Zij
ontwikkelen met elkaarminofmeer gemeenschappelijke doelen ennormen.
Deze bepalen de richtingwaarin endegrenzen waarbinnen de groepsactiviteit zich beweegt. Leden vaneen groep staan in communicatie met
elkaar, komen totwederkerige uitwisseling vanbedoelingen, waarderingen, informaties, gevoelens enhandelingen. Zijbeïnvloeden op deze
wijze eikaarsvoorkeuren engewoonten. Daarin ligt, in principe, het
educatievevermogenvan eengroep.
Alles wàt ingroepsverband wordt verricht vindt opeenbepaalde manïer
plaats. Het werk-of taakniveau ineengroepverwijst naarhetwàt of
naar de inhoud vande groepsactiviteit. Het sociaal-emotionele niveau
verwijst naar hoe ermet elkaarwordt gewerkt en omgegaan. In deze
bundel zaldeaandachtmet namenaar dit laatste uitgaan endan vooral
bijleergroepen.
Leergroepen wordenwelbewust gevormd omeen leersituatie tot stand te
brengen. De communicatie tussende ledenwordt educatief gericht en
benut. Educatief groepswerkwordt hier gezienalshet doelbewust (zich)
sociaal organiserenvanmensen. Het contact wordt zodanig aangegaan en
onderhouden dat daardoor hetbeoogde leer-resultaat wordt opgeroepen of
bevorderd. Het iséénvandeeducatievemogelijkheden enhet dientzich
slechts aanbijbepaalde doelstellingen, doelgroepen, en in bepaalde
leerstadia. In leergroepenwordt van communicatievoorwaarden uitgegaan,
zoalscoöperatie, cohesiviteit encongruentie. Mijns inziens ishet in
ontwikkeling brengen enhoudenvan sociaal-emotioneel gelijkwaardige
verhoudingen ook zo'nvoorwaarde.Bijeendergelijke verstandhouding kun
je jezelf blijven, hoeanders jeook tenopzichtevan elkaar bent en
blijft. Het anders zijnwerkt dan leer-bevorderend inplaats van leerbelemmerend. Wanneermensen zich,uiteindelijk,tenopzichtevanelkaar
niet alsgelijkwaardigervaren,dan raakthun zelfwaardering uitbalans.
Je zult jedaneerder tenopzichtevan elkaar afsluiten,beveiligen,dan
openstellen enleren.
Bijeducatief groepswerkwordt hier gedacht aan personen en organisaties
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die, onder begeleiding, intrainingsgroepen, gespreksgroepen,studiegroepen enontwikkelingsgroepen bijelkaarworden gebracht. Het betreft
evenzeer mensen enorganisaties die zich, zonder begeleiding, in lotgenotengroepen,basisgroepen,steungroepen of zelfhulpgroepen verenigen.
Niemand begint alseenonbeschreven blad aaneen nieuwe groepservaring.
Je brengt jesociaal-emotionele voorgeschiedenismee, met nameookmet
betrekking tot jezelf-gevoel. We zijnvan jongsafaan gewend geraakt
onszelf met anderen tevergelijken, en temeten. We zijnvanhuisuit
opgegroeid in manieren van sociale bejegening en zelfbejegening. Dat
verledenheb jein jewerkelijkheidsvoorstellingen, je percepties, je
kennis, jegevoelens, jegedragingen bijje.Medevan daaruit ontstaan
in nieuwe groepende eerste interacties. Deze eerste contacten leiden
tot eensociaal-emotionele rangordening binnen degroep. Mensenmaken,
veelal ongemerkt,keuzesvoorhogere of lagereposities,c.q. latenzich
die posities toewijzen.
Mann spreektmet namevan strijdprocessenwaaruitwinnaars enverliezers
tevoorschijnkomen,dieonderling coalities kunnen vormen.Debetreffende rangordening enverstandhouding kan zich vastzetten. De coalities
kunnen ookeen strijdmet elkaaraangaan, omdegroeps-doelstellingen,
omdegroeps-procedures. Het zijnveelaldegenen die zichdoor de gang
van zaken benadeeld voelen die devaak impliciete groepsdoelen en
groepsregels aan deorde stellen. Datkanhet beginvan een bewustwordingsproces inhouden,eneenherformulering vandoelen enwerkwijzen.
Het kan inhouden datmenbemerkt dat hetwinnen of verliezen minder
belangrijkwordt, datmenhet groepsproces gezamenlijk kan gaanreguleren. Er kan zichdan eenverstandhouding van interdependentie, van
wederzijdse afhankelijkheid,ontwikkelenwaarin jetevens jezelfblijft.
Yalomgaat,schematisch,uitvanvier groepsstadia,die zichspiraalsgewijs herhalen. Een beginstadium vanoriëntatie envan elkaar leren
kennen. Een stadium van conflicten, van strijd, waaruit een sociale
rangordening resulteert. Vervolgens een toenemende aandacht voor de
groepscohesie endeonderlinge gevoelsverhoudingen.Tenslotte eensamenwerkingsverband gekenmerkt door een sterkeverbinding vanallenmet de
groepstaak, met acceptatie van de onderlinge verschillen. Yalom's
groepsleer gaatmede uitvandedrie sociale basisbehoeften van Schutz.
Zodra jejeingroepsverband begeeft, speelt debehoefte aan het 'erbij
horen'.Jewilt,tentweede,invloed uitoefenen en invloed ondergaan.Je
voeltvoorts de behoefte sympathie enantipathie tegeven, en ondergaat
die ook van deanderen. Ditwerkt door inhet groepsklimaat en de
groepsproductiviteit. Wanneer jedit èn zelf èngezamenlijk onderkent
dan kun jeproberen het eenenander inbeheer tegaan nemen. Je bent
dannietmeer onderhevig aan,c.q. gevangene van,het vrije krachtenspel
indegroep.
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Stemerding schenkt speciale aandacht aan devoor-fase Inde groepsontwikkeling.Wie gaanmet elkaar,Inwelk kader,vanuitwelke behoeften en
belangen, een sociaalverband aan? Doelbepaling, belangenbehartiging,
invloedsstrijd, vriendschap envijandigheid spelen zichdan al,voorof
achter de schermen,af.
Wie wordt wel enwiewordt niet bijdegespreksgroep ofde steungroep
betrokken,onderwelkevoorwaarden enafspraken vooraf?
Schrijft men individueel inopeencursusgroep dan vangt de groepsvorming veelalvoor allen tegelijk aan. Maar danheeftwel 'deleiding'
tevorenvanalles geregeld. Er isvaak veel, onzichtbaar, selectiewerk
voorafgegaan, ook inmaatschappelijkopzicht.Stemerding spreektvande
sociale contract-fase. Daaraan iseen interne ofonderlinge dimensie te
onderscheiden.De externe kant betreft deverbindingen en verbintenissen
tussen degroep ende sociale omgeving.
Stemerding spreekt vervolgens vande fasevande zoekende groep. Eris
een sterkebehoefte aan sturing enleiding. Menheeftmoeite om elkaar
te verstaan enopelkaar aan tesluiten. Machteloosheid is een veel
voorkomend gevoel. Via impasseskun je jegenoodzaakt zienom jeeigen
plaats, jeeigenbedoelingen en jeeigenaanpak nader tegaan bepalen.
Daarmee word jevoor elkaar duidelijker aanspreekbaar. Groepsdoelen en
groepsprocedureskunnen daarmee langzaamaanworden opgebouwd.Dat ishet
beginvandevolgende fase: dievanhet groepsfunctioneren. Men vindt
overeenkomstige c.q. teverenigen behoeften enbelangen.Opgronddaarvankunnen subgroepen ontstaan. Ook tegenstellingen kunnennuduidelijkerworden.Hetmet succeshanteren daarvan versterkt het individuele en
gezamenlijke zelfvertrouwen. Erkanvervolgens eencohesief groepsverband gaanontstaanmet ruimtevoor ieders bijdrage aandegroepstaak.Je
kunt elkaar zelfs behulpzaam zijnbijhet vaak zo moeizame verwoorden
vandatgenewat jebelemmert.
Stemerding gaatnawelke leer-mogelijkhedenelkegroepsfase biedt. Je
kunt in eenbeginnende groepnietverwachten datmensen hun jarenlang
verworvenhandelingsgewoonten veranderen. Misschien gaatmenwèl in op
deuitnodiging om tijd enbelangstelling vrijtemaken enanders tegaan
richten. In de voorfase vandegroepwordt dusvooral de motivatie
aangesproken. Indeeerste faseontstaat eenkans tot cognitief leren.
Je verneemt vananderennieuwe opvattingen en inzichten. Jewordt uitgenodigd de jouwe teexpliciteren. Inde tweede fasewordt een beroep
gedaan op jevaardigheden en jegedrag. Jemoet daadwerkelijk tot een
aanpakkomenvan taken enprocessen.Indederde,cohesieve,fasekunnen
dedieperliggende attitudes enwaarde-oriëntaties aanbodkomen.
Ookdebeïnvloedingsvormenhet beïnvloedingseffectverschillen vanfase
tot fase. Bijindoctrinatie,inhet begin,isereen eenzijdige invloed
vanbuitenaf. Bijnabootsing en Inwilliging gaathet groepsbelang een
rol spelen, ende sociale controle.Het effect blijft verbondenmethet
lidmaatschap vande groep. Identificatie iseen beïnvloedingsvorm die
ontstaat opbasisvan een interpersoonlijke relatie.Het effect isduur-
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zamer. Internalisatie of 'hetzicheigenmaken' isdemeest ingrijpende
beïnvloedingsvorm.Het effect isduurzamer omdathet verbonden ismetde
waarden ende gewoonten vandepersoon zelf.
In het begin verloopt eengroepsgesprek vaak 'onlogisch', traag envol
herhalingen. De inhoud lijkt chaotisch. Fisher vergelijkt hetmet het
ontstaan vaneenweefsel.Dewevers trekken eendraad,latendievallen,
trekken andere draden enhernemen deeerdere.De figuurwordt paszichtbaarwanneer het weefsel verder gevorderd is.
Je kunt proberen de tragevoortgang teversnellen door een lange monoloog tehouden.Individueel denk jeeen sprong voorwaarts temaken,maar
jebelemmert jemededeelnemers.
Je kunt proberen jouw logische stramien op te leggenaan de anderen.
Druk je jouwwerkmodel door, danga jevoorbijaande logische werkwijzen vandegroepsgenoten. Je gaatuit van een individueelmodel en
niet van eengezamenlijk overeengekomen en gepractiseerd model. Het
proces van acceptatie vanmeningen envoorstellen in groepen noemt
Fisherverankering. Dieverankering blijft uitwanneer eenvoorstel op
verzet stuit. Hetwordt danvaakaangepast of ingetrokken. Iser wèl
sprake vanverankering, dankomt vervolgens devertakking aandeorde.
Inhoeverrekandemening, het standpunt, deoplossing geconcretiseerd
worden. De groepsgedachtengang ofde groepsgewijze probleem-oplossing
moet daarbijvoortdurend onderbroken enopnieuw opgang gebrachtworden.
De dilemma's enimpasses zijnnietvande lucht. Er is onvoldoende
informatie beschikbaar.De implicaties vaneenmogelijke toepassing zijn
moeilijk teoverzien. Men stuit opbelangentegenstellingen, metmogelijkheid van interpersoonlijkconflict.
Op taak-niveau ishet eengangvan groepsgewijzeprobleem-stelling naar
groepsgewijze probleem-oplossing. De voorstellen gaanvanabstract en
algemeennaar concreet enspecifiek. Zijontwikkelen zichvanongedifferentieerd en intuïtief totgdifferentieerd enmeerdoordacht.
Op relationeel niveau is het een gangvan conflict naar consensus.
Interpersoonlijkconflict, aldus Fisher,isonvermijdelijkennoodzakelijkvoorhet toetsen en funderenvan standpunten envoorstellen. Taakprocessen en sociaal-emotionele processenvinden gelijktijdig plaats.Er
zijn vier fasen teonderscheiden die Inde werkelijkheid voortdurend
spiraalsgewijs Inelkaar overlopen.Deoriëntatiefase houdt eenpositiebepaling eneen elkaar aftasten in. Indeconflictfase botsen debelangen. Men verdedigt eigenopvattingen envoorstellen. Andere ziens-en
handelwijzenworden bekritiseerd.Erkunnen zichcoalities vormen.Inde
kristalllsatiefasedient zich, veelal onder tijdsdruk,degroepsbeslissing aan. Men staat voorhet sociaal-emotionele probleem omde tegenstanders, deminderheid,achterhet meerderheidsvoorstel tekrijgen.In
deconsolidâtlefasekomtmen tot eenvergelijk. De groepscohesie neemt
toe. Menkan inprincipe rekenen opde loyaliteit endemedewerking van
alle groepsleden.
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InFisher's gedachtengang Isgeen plaats voor gespreksleiders die namens
de deelnemers knopen doorhakken. Zijhelpen eerder bijhet ontwarren
daarvan. Efficiënte managers enslagvaardige actie-voerders lokken een
stemming uit zodra zicheenmeerderheid aftekent. Het overwicht vande
meerderheid verkort dande kristallisatie-fase. De consolidatie-fase
wordt overgeslagen. Die ogenschijnlijke tijdwinstweegt echter niet op
tegenhet ongenoegen enhet verzet vandeverongelijkte minderheid.
Cohn paste, net alsLewin, bijdeopleiding van groepsbegeleiders het
principevanhet ervaringsleren envanhet groepsgewijs leren toe.Eigen
belevingen engedragingenwerden inhet leerproces betrokken. Begeleiders bleken daarbijaandezelfde krachten onderhevig alshun cliënten,
ookaan impasses. Het hanteren daarvanwerd eenonmisbare fase inCohns
handelingstheorie enmethodiek. Zijonderscheidt vier componenten die
samendeleersituatie vormen. Dat zijnhet individu, degroep,de taak
endeomgeving. Het leerproces dient zichafwisselend tebewegen tussen
"ik", "wij", "het"en "omgeving". Ineencursusgroep zalde leerstof
benadrukt worden.Ineen zelfhulpgroep staatmetname depersoonvoorop.
In eenactie-groep deomgeving, ineen sociale oefengroep hetwij. In
Cohn'sgedachtengang Iseen themahet focuswaaromheen zich inde groep
het werk ende samenwerking afspelen. Het isdeverbinding tussenhet,
wij, ikenomgeving.Erwordt gewerkt aandehand van sociale spelregels
of afspraken. Spreek niet indemen-vorm,of indewij-vorm,maar inde
ik-vorm. Neem zélfverantwoordelijkheid voorwat jezegt en doet. Dat
biedt deanderde gelegenheid haar of zijneigenmening ofvoorstel te
formuleren.Reageer nietvanuit gehoorzaamheid of tegen-afhankelijkheid.
Wees jeeigen leider. Praat niet door elkaar. Voorkom dat pratersals
maar meer gaan praten enzwijgers nogmeer zwijgen. Let op lichaamssignalen, de taalvanhet gevoel. Daaraan beluister enbemerk jevaak
het eerst wat jijenanderen ervaren. Maak kenbaar wanneer je niet
langerkuntdeelnemen. Storingen,zoalsverwarring en irritatie,vragen
nooit toestemming omer tezijn. Ze zijn eren jekunt eraan overgeleverd raken.Als jezedurft uiten,enerwordt naar geluisterd,danis
dat meestal reedsvoldoende om jeweer terichten opdegroep enop de
taak. Bovendienkanhet ookanderen gelegenheid geven om zich teuiten,
terwijlopgroepsniveau bijsturing kan plaatsvinden.
Lagrou omschrijft confrontatie alshet aangaan van eenmeningsverschil.
Dat kan leiden tot contact-breuk wanneer deeende stellingname van de
andervolstrekt onaanvaardbaar vindt. Bijhet constructieve meningsverschil houdtmen contact met elkaar en gaatmen intensief opelkaar in.
Ditkan leiden totuitdieping vanopinie en informatie.Vanzelfsprekendhedenwordenuitgesproken.
Uiteenlopende en tegengestelde standpunten komenvaakvoort uit het
lidmaatschap vanuiteenlopende 'instanties'.Beslissend voordegezamenlijke probleemoplossing ishet onderkennen,c.q. creëren van gemeenschap-
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pelijkebelangen envan interdependentie.
Lagrou onderscheidt vier communicatie-vormen. In het probleemgericht
groepsoverleg isveel contact enveel confrontatie. Dat isaandeorde
inprobleemoplossingsgroepen en in leergroepen. Het gaat erom tot een
vergelijk tekomen tussen tegenstrijdigewaarden enbelangen. Men beluistert enbevraagt elkaar intensief. Er ontstaan nieuwe inzichten en
voorstellen. Langzaamaan ontwikkelt zicheenmin ofmeer gemeenschappelijke gedachtengang eneengroepsconclusie of groepsbesluit.
Indeconversatie isweinig contact enweinig confrontatie. Menwisselt
van onderwerp met dewisseling vanmensen diemen toevallig ontmoet.
Gezelligheid staat voorop. Inhetdebat isweinig contact enveelconfrontatie.Departijenworden geacht tegengestelde standpunten teverdedigen. Zijzijnvanuit hun positie,vanuit doel-enbelang-stelling,in
een machtsstrijd gewikkeld. Men gaat alleen inopdeander om hem te
ondermijnen.Men laat zichnietverslaan,de tegenstandermoet verslagen
worden.
Xndeconspiratie isveel contact enweinig confrontatie. Het gaathier
omhomogene, solidaire groepen. Menbereikt gemakkelijk consensusmaar
komt niet totuitdieping. Menverdedigt gemeenschappelijkebelangen en
verstaat elkaar zonderwoorden. Ditwordt nogversterkt wanneermeneen
gemeenschappelijke vijand heeft,c.q.creëert.
Lagrounoemtvier situatieswaarin de ruimte tot confrontatie ontbreekt,
c.q. beperkt is.Men stuit op 'hetvoldongen feit'.Er isgeen probleem
te besprekenofaan tepakkenomdat deoplossing al vaststaat. Er is
geenopdracht omdat eldersdebeslissing al genomenis.
Er wordt gewerktmet 'dooddoeners', met onwrikbare stellingnames. Ook
danhoef enkun jegeenconfrontatie aangaan. "Demens isnueenmaalin
zonde geboren". Ervalt daarna eendiepe stilte. "Ermoet nu eenmaal
bezuinigd worden". De uitspraak iszo gesloten dat ergeenaanknopingspunten tevinden zijn, c.q. gebodenworden. Anderzijds ishet in een
democratie ieders recht omvast tehouden aande eigen overtuiging.
Wanneer jedieniet intwijfelwilt trekkenmoet jeerniet overdiscussiëren. Jekunt eralleenvan getuigen,c.q. kennis nemen.Lagrou noemt
bezinningsgroepen over persoons-enwaardengebonden thema's.Belevingen,
ervaringen, getuigenissen kunnen inspireren,afschrikken,ontroeren.Je
kunt over enweer vertellen, vragen,luisteren.Argumenteren endiscussiëren isnauwelijks op zijnplaats endoet debetreffende gespreks-of
steungroep uit elkaarvallen.
In de partij-groep tenslottewordt interneconfrontatie als een gevaar
voor degezamenlijke belangen gezien. Wieafwijkt isverdacht en moet
worden 'gelijkgesteld'of uitgeschakeld.
Cooper behandelt vertrouwensprocessen inen tussen mensen, groepen,
organisaties. Hij omschrijft het alseen inschatting dat jebelang bij
de ander ingoedehanden is. Vanuit die intentie zie je Inje relatie
met deander afvandefensie encontrole. Jeweet dat jedaarbij risi-
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co's loopt dochdathet jeuiteindelijk verder brengt. Je blijft zelf
mede-verantwoordelijk. Cooper onderscheidt vertrouwen van volgzaamheid,
goedgelovigheid enookvanloyaliteit.
Je kunt jeeen continuüm voorstellen vandrangmatig over-vertrouwen tot
drangmatig wantrouwen. Vertrouwenwordt niet gezien alseenwaarde in
zichzelf.Het functioneert ineencomplexpersoonlijk enmaatschappelijk
perspectief. Het lijktwèlmeedoorslaggevend voor slagenof falen van
werk ensamenwerking, voor relatie-ontwikkeling encommunicatie, voor
verander-en leerprocessen. Het issituationeel en structureel medebepaald:posities,rollen,taken spelenaltijd mee.Het geven enontvangen
van vertrouwen roept inhetmenselijk enmaatschappelijkverkeer positieve reactiesop.
Doelbepaling endoelrealisering, aldus Cooper, ontwikkelen zich niet
eerder enniet sneller dandeopbouwvanhetvertrouwen inelkaar enin
jezelf. In eenwerk-ensamenwerkingsklimaat opbasis van vertrouwen
vindt een meer openuitdrukking enuitwisseling plaats van ideeën,
waarderingen.
Informatie is er niet omvoor jezelf of omachter gehouden te worden.
Formulering, ontvangst enverwerking van informatie verloopt directer,
nauwkeuriger enmeer betrouwbaar dan ineensfeervanargwaan,afkeuring
enafwijzing.
Bijdedaadwerkelijkedoelrealisering enprobleem-hantering wordtactiever naaroplossingen gezocht. Diewordenmetmeermotivatie, rust en
zorgvuldigheid ingebracht enbehandeld danwanneer men zichvoortdurend
tegen elkaar afzet of bang isdeboot temissen.
Conclusies, beslissingen enafsprakenwordenminder vaak misverstaan.
Over voortgang ènverstoring vanwerk ensamenwerking wordt eerder en
nauwkeuriger 'feed back'gegeven ènontvangen.Er ismeervoldoening met
werkproces enwerkresultaat,enmet het sociaalverkeer.
Op intra-en interpersoonlijk niveau stijgen dekansen om jezelf en
anderen genuanceerder tegaan zienenbenaderen. Jekuntmeer inzicht
krijgen in jeeigen eneikaars reacties enbent minder bevreesd voor
'zelf-ontsluiting'van jezelf enanderen. Jedurftmeer risico tenemen
vanuit een gevoelvaneigenwaarde, ook alsdat opdeproef wordt gesteld.Jewordtmeer bewustvanèn jeautonomie èn jeinterdependentie.
Het proces vanelkaar en jezelf lerenvertrouwen verloopt in een opwaartse of ineenneerwaartse spiraal. Vertrouw jejezelf endeander,
dankrijg jeookeerder vertrouwen. Wantrouw je jezelf endeander,dan
ontmoet jeeerderwantrouwen.Onderken jedie neerwaartse spiraalenkun
jehem stopzetten dan iser eenkans omhem tedoorbreken.
Voor het inzicht inhet ontwikkelen vangelijkwaardigeverhoudingen in
groepen enorganisaties levert de transactionele analyse een bijdrage.
Het is een theorie overhoemensen positie ten opzichte van elkaar
nemen. Het maakt positie-en interactie-patronen zichtbaar diewe met
een zekere regelmaat toepassen. Inonsvoelen, denken enhandelen gaan
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weuitvandriebasis-posities.We gedragen ons,gewoontematig ofsituationeel, meer als 'ouder',als 'volwassene'ofals 'kind'.Alledriede
posities hebbenwenodig. Erdient een zeker evenwicht tezijn. Teveel
ouderschapmaakt onspaternalistisch. Teveelvolwassenheid maakt jetot
computer. Teveelkinderlijkheid maakt jeinfantiel.Vanuit deze gedachtengang kun jebepaalde communicatie-problemen signaleren en verklaren.
Als begeleider kun jeermeecommunicatie-problemen helpen ontwarren en
voorkomen.
Erwordendrie soorten communicatie, c.q. transacties onderscheiden.Er
is allereerst decomplementaire communicatie. Een communicatie iscomplementair zodra de eenreageert vanuit debasis-positie waarin ie door
de ander is aangesproken. Betrokkenen zijnenblijven in hun eigen
waarde. Decommunicatie kan,opdezewijze,vanzelfsprekend enononderbroken voortgaan. Zehoeft zichniet alleen tussendezelfdepositiesaf
tespelen. Je reageert vanuit debasis-positie waarin jedoor de ander
werd aangesproken. Dat hoeft niet dezelfde basis-positie tezijn van
waaruit deander spreekt. Er isvervolgens gekruiste communicatie. De
aangesprokene reageert vanuit een andere positie danwaarin ie werd
aangesproken.Decommunicatie isonmiddellijk verstoord. Stilte,verwarring,verontwaardiging,ruzie ishet gevolg.Demeest voorkomende kruistransactie is de inprincipe volwassen transactie dieomslaat in een
ouder-kind-transactie: als aangesprokene voel jeje dan gekleineerd.
Ontmoeten elkaarmensendie patroonmatig vanuit tegengestelde posities
opereren,dan isdekans opcommunicatie-stoornissen vrijgroot.Jekunt
echter ookwelbewust eenkruis-communicatie aangaan,omdat jecomplementaire transacties geen perspectief meer bieden.
Tenslotte demeervoudige communicatie. Je opereert vanuit twee posities
tegelijk. Zuchtend zeg je zoblijtezijn deze taak op je te mogen
nemen.Opwelke positie reageer jenualsontvanger? Je loopt het risico
op zo'ndubbeleboodschap dubbel-zinnig tegaanreageren.
Hulpverleners lopenbijvoorbeeld het risico antwoorden en adviezen te
geven aan mensen diedaarogenschijnlijkwel omvragen maar ze niet
willen ofkunnen ontvangen.Op elkadvies volgt de 'ja-maar'-reactie.Er
is dan geen complementaire communicatie tussen twee volwassenen die
zoeken naar oplossingen. Er isevenmin sprakevan een complementaire
communicatie tussen deouder-positie ende kind-positie waarin hulp
wordt gevraagd, gegeven enontvangen. Onder deogenschijnlijke hulptransactie lijkt zicheen tweede transactie af tespelen. Zowel inhet
afwijzenvanalshet dwangmatig blijven gevenvanhulp, veroorzaakt en
bewijst men eikaars tekortschieten. Menversterkt dwangmatig heteigen
gelijk.
Dubbelzinnige ofmeervoudige communicatie isoverigens niet alleen een
probleem.Het isook eenonuitputtelijkebronvan humor.Neemnoualleen
alhet woord kruiscommunicatie.
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In de 'Movement foranewsociety'kanmen, tenslotte, een voorbeeld
zien vangroepsleer engroepspraxls, inhetkadervanmaatschappelijke
bewegingen.Het betreft eennetwerkvan leef-,steun-,studie-enactiegroepen. Men zet zich invoorvredesvraagstukken, emancipatie,mensenrechten, milieu,buurtproblematiek e.d. Ineenvoedselcoöperatie,bank,
drukkerij, uitgeverij, ineigenwoongemeenschappen en trainingsgroepen
probeert men zelfnieuwe vormenvan leven en samenleven, werken en
samenwerken terealiseren. Trainingwordt zoveelmogelijk gekoppeld aan
acties encampagnes. Menmaakt zich,met elkaar,houding enbekwaamheid
eigen invergaderen enorganiseren, inprobleem- enconflictoplossing,
inbegeleiding enactievoeren. Ookhetpersoonlijkwelzijn ende eigen
ontwikkeling zijn inhet geding: 'eenveldexperiment aan debasis'.
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3•Plaatsbepaling

3.1.Probleem
Begeleiders, ontwikkelaars,voorlichters willen dat 'mensenmaatschappij' léren, levenslang leren. Wemoeten onsmilieuvriendelijker gaan
gedragen,gezonder gaan leven,energiebewuster gaanhandelen.
Daartoe worden personen enorganisaties ondermeer in trainingsgroepen,
gespreksgroepen,ontwikkelingsgroepen encontactgroepen bijeengebracht.
Mensenorganiseren zichook zonder educatieve begeleiding inlotgenotengroepen, basisgroepen, steungroepen, zelfhulpgroepen.Menwil vanelkaars ervaringen en inzichten iets opsteken.Menwilgezamenlijk problemen lerenaanpakken.
Het samenkomen en samenwerken inleergroepen isniet alleen een in
principe effectievemethodiek. Het isookeen sociaal-emotioneel moeilijkeenriskantemethodiek.Ingroepsverband wordt namelijk ietszichtbaar enaanden lijve ervarenwaar jetijdens het lezenvaneen tekstof
het luisteren naar een lezingminder last vanhebt. Wanneer je met
elkaar ineengroep totuitwisseling vanopvattingen en van gewoonten
komt, dan blijken diemeerdan eens uiteen te lopen. Moeilijker wordt
hetwanneer zetegenstrijdig,c.q. onverenigbaar zijn of lijken tezijn.
Dat verstoort de innerlijke enonderlinge verhoudingen. Je gevoel van
eigen-waarde kanuit balans raken. Jegaat twijfelen aan degeloofwaardigheid vananderen envaakookvan jezelf. Jewilt jetegen dergelijke
evenwichtsverstoringen beschermen.Dat bemoeilijkt deverstandhouding en
belemmert het leren. Wil jeinenmet groepen gaanwerken, dan is het
mijns inziens zaakdat betrokkenen eenverstandhouding van geloofwaardigheid engelijkwaardigheid leren ontwikkelen. Indat perspectief zijn
de indezebundel bijeengevoegde teksten geschreven.

3.2.Leren
Onder leren versta ik: het bijjezelf bewerkstelligen van duurzame,
relevante,veranderingen ofverander-mogelijkheden.'
Leren wordt hierniet alleenalseen geheugenactiviteit gezien, ofals
eenhersenactiviteit. Het gaat tegelijkertijd, ofmisschienwel vooreerst, omverandering inbewustzijn enhouding,omverandering inwaarderen enwillen. Het gaatuiteindelijk omandere gewoonten, om ander
handelen en wel inzaken dievoor jezelf envoor anderen van belang
zijn. Het gaat overwelzijn enzeggenschap,omgezondheid enveiligheid
e.d.
Het gaat hierbijniet alleenover het leren van individuen, maar ook
over het leren van groepen, vanorganisaties en van maatschappijen.
Leren isveranderen, maar daarmee isniet gezegd, dat anderhandelen,
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persoonlijk enmaatschappelijk, alleen langs educatieve weg tot stand
komt.
Mens enmaatschappijveranderen ookbijcrises en re-organisaties, bij
beleidswijzigingenenuitvindingen,bijgehandicapt raken of bijsociale
acties. Enookalwordt leren envoorlichting hier afzonderlijkbesproken, het isaltijd verstrengeld met politieke, bestuurlijke, economische, familiale, juridische, godsdienstige, technische en culturele
processen. Voorlichting en leren spelen zichnooit inhet luchtledige
af.Het komt altijd voortuit,maakt deeluit van enwerkt inopbredere
persoonlijke enmaatschappelijke bedoelingen, handelingen en gebeurtenissen. Leren isookniet eengoed, eenbelang ofwaarde,inzichzelf.
Je kunt verkeerde dingen lerenenvoorlichting kaneen persoonlijk of
maatschappelijkkwaad worden.Het ontleent zijnbetekenis aan decontext
waarin endebedoelingen, belangenenwaardenwaartoe het plaatsvindt.
Leren isniet alleen ietsvoor "cursisten", maar voor overal en voor
iedereen. Je bent er jehele levenmee bezig. Hetverloopt grotendeels
vanzelfsprekend,maar het isookdoelbewust enplanmatig bijjezelf,als
individuofals samenleving, tebewerkstelligen inde zinvanmet jezelf
enmet elkaar àf tespreken.
Met betrekking tot ditmeerdimensionale leren liggen de beschrijvende,
de verklarende endeprescriptieve theorieënniet kant enklaar gereed.
Er zijnniet alleen deuiteenlopende denkrichtingen. Er isveelal een
afzonderlijkegerichtheid ophet cognitieve leren, het affectieve leren
enhet gedrags-leren. Er isveelal eenafzonderlijkegerichtheid ophet
lerenvanhet individu envandemaatschappij, of ophet formeleenhet
informele leren.Terwijl aldeze dimensies onafgebroken opelkaar inwerken. Je neemt niet uitpure intellectuele aandrift kennis van nieuwe
informatie, daar gaat een belang-stelling achter schuil. Je verandert
jehouding niet, als zichniet eennôôd-zaakdaartoe voordoet.Je leert
niet alseenling, maar alsdeel vaneen jonge generatie, eensociaalcultureleklasse,als inwonervan eenwesters ofoosterswerelddeel,als
"deelnemer"aaneen emancipatie-beweging.
Jekuntviaboekenkennisverwerven. Jekunt je ineenpracticum vaardigheden eigenmaken.Jekunt individueel ofklassikaal aanwijzingen van
leraren ontvangen enopvolgen. Jekunt, eerder of later, samenmet en
vooralviaanderen leren, ingroepsverband.Datkan plaatsvinden met of
zondereducatieve begeleiding.

3.3.Groepen
Onder een groepversta ik: een zichontwikkelend sociaal systeem van
mensen. Ledenvaneen groep zijn regelmatig voor langere tijd indirect
interpersoonlijkcontactmet elkaar. Zijontwikkelenmet elkaarmin of
meer gemeenschappelijkedoelen enzijdelenenkeleminofmeer gemeenschappelijke ofminstens verenigbare belangenwaarden en normen. Deze
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bepalen de richting waarin endegrenzenwaarbinnen zichdegroepsactiviteit beweegt. Leden vaneen groep ontwikkelen een systeem vanrollen,
een stelselvan verwachtingen tenopzichte vaneikaars plaats engedrag.
Hieruit komen rol-afsprakenenrol-verdelingenvoort.
Leden van een groepwerkenmet elkaar aaneen netwerk van sociaalemotionele verhoudingen. Zijmaken, als groep enals individu, altijd
ookweer deeluitvanänderesociale verbanden.
Leden van eengroep staan incommunicatie met elkaar.Onder communicatie
versta ik: dewederkerige uitwisseling van informatie, bedoelingen,
waarderingen,belangen,handelingen.
Leden van eengroepbeïnvloeden opdezewijze eikaarsdoen en laten,
eikaars voorkeuren engewoonten. Daarin ligt, inprincipe, heteducatieve vermogenvaneengroep.
De groep is tebeschouwen alseen bemiddelaar, enevenzeer als een
wrijfvlak, tussende sociale omgeving,demaatschappij,enerzijds enhet
individu anderzijds. '
Door groepslidmaatschappen ben jeinde sociale omgeving opgenomen en
met demaatschappijverbonden. Via groepslidmaatschappen heb je,direct
of indirect,geleerd tevoelen,te spreken,teoordelen,tehandelen.We
zijn allemaalkinderenvanonze familie, onze streek, onze tijd. Je
denkt enwerktmede vanuit degroepsinvloeden die jeondergaat.
Ingroepen zoek jeoverigens ook steun enbevestiging met betrekking tot
jedenken enhandelen. Je sluit jeaanbijoordelen en gedragingenvan,
betrouwbare, anderen.Of jekeert jeafvanwie jenietmeervertrouwt.
Groepen bieden jeookgelegenheid jeeigenmeningen envaardigheden te
toetsen. Jekunt jeervergelijkenmet anderen.Je zultdus aansluiting
zoekenbijgroepenwaarvan jevermoedt,ofhoopt,datmen er opvattingen
en gewoonten heeft dievergelijkbaar ofverenigbaar zijnmet die van
jezelf. Andere groepen zul jebestrijden, mijden of niet opmerken.
Individuen oefenen middelshun groepsverbanden ook invloed uit op de
directe sociale omgeving, enopdemaatschappij. Dat verloopt meer en
minderwelbewust, in verenigingen, raden, kerken, belangen-groepen,
bedrijven,actie-comité's,commissies,overleg-organen e.d.
Elke groep, organisatie of samenleving functioneert tegelijkertijd op,
minstens,tweeniveau's.Alleswàt ingroepsverband wordt verricht wordt
opeenbepaaldemaniergedaan. Hetwerk-of taakniveau verwijst vooral
naar hetwàt ofde inhoud vande groepsactiviteit. Het sociaal-emotioneleniveauverwijst naarhoe ermet elkaarwordt samengewerkt en omgegaan. In deze bundel zaldeaandachtmet namenaar dit laatste uitgaan
endanvooral bijleergroepen.

3.4.Leer-groepen
Onder een leer-groep versta ikeengroep diewelbewust wordt gevormd om
een leersituatie tot stand tebrengen. De communicatie tussende leden
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wordteducatief gericht eneducatief benut.Het contact tussende"leerlingen" endebegeleider wordt zodanig aangegaan en onderhouden, dat
daardoor het beoogde leer-resultaat wordt opgeroepen of bevorderd.
Educatief groepswerk,zoalshierbegrepenen toegepast,omschrijf ikals
het doelbewust, planmatig en langsmethodische lijnen sociaalorganiseren vanmensen, met debedoeling dat leerprocessen gaan plaatsvinden.
Het isniet eenopzichzelf staande benadering. Het staat niet losvan
schriftelijke of audio-visueleactiviteiten. Het iséénvande educatievemogelijkhedenenhet dient zich slechts aanbijbepaaldedoelstellingen endoelgroepen. Het isslechts toepasbaar inbepaalde fasen van
het educatieve proces. Ietsuit jehoofd leren, of ietsvoor jezelf
opschrijven of beproeven,hoef jeniet ingroepsverband tedoen.
In leergroepen ontkom jeermijns inziensniet aan om van bepaalde
communicatie-voorwaarden uit tegaan.Ik lichtmijnopvatting enplaatsbepaling hieromtrent toeaandehand vandebegrippen coöperatie, cohesieencongruentie.Tenslotte probeer ikmijn opvatting over gelijkwaardigeverhoudingen inleergroepen teverduidelijken.
Zelf denkenwerk ikin leergroepen eerder inde richting vaneen meer
coöperatieve groep, danvan eengroepwaarinmen elkaar stelselmatig in
deweg zitofdwarsboomt. Men isineen leergroep, bijafspraak, zeer
sterk afhankelijk vanhethandelen vandegroepsgenoten. Werkend aande
eigen doelen, opdeeigenmanier, belemmert mendeander in principe
niet in dïènsdoelrealisatie, integendeel. Men schakelt elkaar in.
Spanningen en tegenstellingen tussen eigen eneikaars belangen zijn
daarmeeniet uit dewereld.Indeuitwisseling met elkaar komen ze juist
aanhet licht. Looptmen elkaar daarmee voordevoeten, dan kanmenin
principe bijsturen vanuit eenachterliggend gemeenschappelijk doel: "We
zijnhier uiteindelijk ommet elkaar envan elkaar te léren. Dat hadden
weafgesproken".
Bij leergroepen denk en werk ikookeerder inde richting van een
uiteindelijk meer cohesieve groep, daneengroepwaarvan de leden als
los zand aanelkaar hangen. Ineen cohesieve groep iseen sterkeonderlingebetrokkenheid.Men blijft mindermakkelijkweg enkomt veelminder
vaak telaatdan ineenniet-cohesieve groep. Ineen cohesieve groep
voel je jegaandeweg veiliger envrijer om jeteuiten. Je staat er
uiteindelijk positiever tegenover jezelf enanderen. Je ontwikkelt er
meer gevoelvan eigenwaarde. Er ismeer onderlinge acceptatie en meer
wederzijds vertrouwen. Cohesieve groepen staan ookdeontwikkeling, de
uitdrukking endeuitwisseling vanonderlinge irritatie envijandigheid
toe.
De groepkanvoor jezelf envoor elkaar zóveel gaanbetekenen, dat je
dit ongemakwilt enkunt verdragen. Jeneemt het risico om conflicten
met elkaar aan tegaan endieookop telossen. Het isdan zaak om de
communicatie ofuitwisseling niet teverbreken, hoemoeilijk jehet ook
met elkaar enmet jezelf kunt krijgen. Het iseerder debedoeling omnu
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verantwoordelijkheid tenemenvoor jeuitingen. Jeblijft inhet conflict metelkaar samenwerken. Jeblijft tenopzichtevan elkaar aanspreekbaar enaansprakelijk. Tegenstellingen tussenmensen zijndan,zo
gezien enzogehanteerd, aanwijzingen dat zijelkaar serieusnemen.Een
conflict isindie zindanookeenmogelijkheid voor nieuwe ontwikkelingen, mits deverschillen entegenstellingen niet teingrijpend enuiteindelijkverenigbaar zijn.'
Ookdit ismijns inziens eenverschil tussen een leergroep eneenwillekeurige andere groep. Daarkunnen tegenstellingen resulteren in het
vermijden,c.q. verbrekenvan relaties.Ofmenblijft met elkaar verwikkeld ineenuitzichtsloze strijd.
Bij leergroepen denk enwerk ikeerder aan eenuiteindelijk meer congruentemaniervancommuniceren,daneenverhullende,indirecte,verwardemaniervanuitdrukken enuitwisselen. Onduidelijke, tegenstrijdige,
verborgen 'boodschappen' roepenhet enemisverstand nahet andere op.
Communicatiemoeilijkhedenkunnen zich ingroepen razendsnelvermenigvuldigen. Vaak betekent ditook communicatie-ongenoegen, hinder vanelkaar
ondervinden, hekel aanelkaar krijgen, enaan jezelf. Datmaakt het
werken ingroepen soms toteenkwelling. Het isdan zaakdit niet te
ontkennen, maar hetmet enaan elkaar expliciet te maken. Dankun je
het stopzetten,analyseren enveranderen.
Dat ishier allemaalwel gemakkelijkeropgeschreven dan inwerkelijkheid
gedaan. Dat geldt ookvoorhet streven naar gelijkwaardige verhoudingen
in leergroepen. Weinigenvanonswillengraaguithun waarde gehaald
worden, c.q. anderenuithunwaardenhalen.Toch spreek je inleergroepenmet elkaar af dat jejeeigenwaarden naderwilt lerenkennen endus
zonodigwilt veranderen.Ditkan tijdelijk verlies van eigenwaarden,en
vooralvaneigenwaarde,inhouden.
Verlies vaneigenwaarde analyseer ikalseen sociaalverschijnsel, als
iets dat tussenmensen, groepen vanmensen, en tussen maatschappijen
gebeurt.
Ineeneducatieve situatie gebeurt het ook. Maar zodra jein jezelfgevoel enin jezelfvertrouwen geraaktwordt, heb jedeneiging jezelf te
beschermen en af tesluiten. Je ervaart jezelf als anders, minder,
dommer,zwakker dananderen.Dat belemmert het leren.
Het ismijns inziens danookvanbelang dat ineen leergroep gelijkwaardigewerkverhoudingen worden ontwikkeld en inontwikkeling blijven.
Wat versta ikdaar onder,theoretisch enpraktisch?Mensen zijnniet van
dezelfde ofvan gelijkewaarde. Iedereen isanders.Ouderen hebbenmeer
meegemaakt dan jongeren. Voorlichters wetenmeer of kunnen meer of
andersdanwie omvoorlichting vragen.Studentenworden lager financieel
gewaardeerd dan docenten.Bestuurders hebbenmeer bevoegdheden danbewoners. Mensen encategorieënvanmensen,organisaties enmaatschappijen,
hebben tegengestelde belangen, uiteenlopende rechten,gewoonten,vermogens,etc.Gelijkwaardigheid wordtW.erdusniet economisch,politiekof
juridischopgevat.
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Ik doelhier op sociaal-emotionele gelijkwaardigheid enziedat alseen
educatieve voorwaarde. Wanneer mensen zich, uiteindelijk,tenopzichte
vanelkaar niet als gelijkwaardig ervaren, isofraakt hun zelfwaarderinguitbalans.Zodra en zolang dathet geval is,ishetmoeilijk omje
open testellen voor elkaar envan elkaar teleren.Jehebt dan,vermoed
ik, al jeaandacht enenergie nodig om jezelf tegenover deanderen te
beveiligen.
In een verstandhouding vanuiteindelijkegelijkwaardigheid kunnen en
mogen betrokkenen zichzélf blijven, hoeanders jeook tenopzichte van
elkaar bent enblijft. Jehoeft jeover enweer niet béter,hulpelozer,
dommer, slimmer voor tedoendan je jezelf innerlijk ervaart. In dat
gevalkan eenproces vanuitwisseling enzelfgekozen verandering opgang
komen, zonder dwang, vrijheidsverlies, zonder sarcasme, manipulatie,
e.d. Het anders zijnwerkt dan leer-bevorderend inplaats van leerbelemmerend.
Ikvermoed, dat jedànookkunt gaan spreken van geloofwaardigheid over
enweer, enover deveelbeproken vertrouwensrelatie. Over de noodzaak
daarvan is menhet indevoorlichting, en invele andere vormen van
menselijk enmaatschappelijkverkeer,eens.Als ergeen vertrouwensbasis
meer is, ofals je jegeloofwaardigheid verliest, kun jede rest wel
vergeten.
Geloofwaardigheid en vertrouwen wordenmeer daneens gezocht in of
toegeschreven aan:deskundigheid,aanzien,goede bedoelingen,of behoren
tot eenbepaalde groepof instelling. Voormijisbij geloofwaardigheid
over enweer enbijvertrouwensrelaties,naast het zojuist genoemde,ook
deondervonden gelijkwaardigheid aandeorde.

4.De groepals strijdtoneel
De Noord-Amerikaanse groepsdynamicus Mann vraagt zichafwaarom zichzo
vaak tussen mensen ingroepen problemen voordoen die veelal worden
ervaren,c.q. aangeduid,alsdie tussenverliezers enwinnaars. '
Daarmee isgeenszins eenallesomvattende invalshoek gegevenom te beschrijvenwat erallemaal ingroepen gebeurt enwaarom dat gebeurt. Het
is eenbeperkte optiek die zichvandebeeldspraak winnen of verliezen
bedient.Anderen spreken vanmeerderen,minderen,hoog-laag,sterk-zwak,
of vanslim endom. Hoekomt het datwijons tenopzichte van anderen
meer of minder voelen? Waarom ervaren encreërenwijin groepen dit
soort sociaal-emotionele ongelijkwaardigheid? Mann refereert daarbijin
eerste instantie aangroepen:
a.Waarvandedeelnemers elkaar nognietkennen;
b.Waarbijdedeelnemers zelf,gezamenlijk,hun taakstelling enwerkwijzenognadermoeten gaaninvullen;
c.Waarinaandacht kanenmoetwordenbesteed aanhet sociaal-emotionele
proces inen tussendedeelnemers, demanier waaropmenmet elkaar
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werkt;
d.Waarin implicietof expliciet wordt uitgegaan vanofwordt toegewerkt
naar sociaal-emotionele gelijkwaardigheid.
Leergroepen vallen,inmijn optiek,onder dit typegroepen.
De problematiek vanverliezen enwinnen,voortrekkers enachterblijvers,
speelt ook ingroepen waarvandedeelnemers elkaar al langkennen. Het
doet zich ookvoor inproductie-groepen die binnen een strakke taakstructuurwerken.Het isbeslist niet zodat dehier behandelde sociaalemotionele dynamiek inhiërarchisch georganiseerde groepen niet zou
bestaan.
Het betreffende fenomeen blijft daar vaak 'onderde tafel'. Het wordt
als 'natuurlijk',ofalsonoplosbaar,gezien.Het blijft gehuld indikke
wolken sigaren-of sigarettenrook of inalcoholwalm. Het wordt niet
geproblematiseerd. Of hetwordt juist als prestatie-stimulans beschouwd
engehanteerd.Het winner,van elkaarwordt impliciet of explicietaangemoedigd.Of hetwordt 'opgelost'door een zware tijdsdruk eneen strakke
leiding intevoeren. Wanneerhet door eendeelnemer aandeordewordt
gesteld,kanhet gebeuren dathetwordt geïnterpreteerd als eenpersoonlijk probleem,als "moeilijkdoen".
Waarom en hoe ontstaanuitverzamelingen van vreemdelingen zo vaak
gezelschappenvanwinnaars enverliezers?
Onderwelkevoorwaarden kunnen zich sociaal-emotioneel meer gelijkwaardigeverhoudingen ontwikkelen?
Mann lanceert hierover eenbeperkte, normatieve gedachtengang. Hijabstraheert bijvoorbeeld vaneconomische ofvanpolitieke processen, al
spelen groepsproblemen zichookaltijd binnen die context af. Hijdenkt
vanuitWest-Europese enNoord-Amerikaanse culturen.Hijbiedt zijntheorieaanalsherkenningsmogelijkheid.Het kan jeinstaat stellen groepsgebeurtenissen beter of eerder of anders tegaan begrijpen. In het
laatste gevalkanhet jehelpen jegangbare ideeën, percepties enervaringen teverhelderen.Met hetwijzigen van jeperceptie-eareferentiekaders kun jeanders gaankijken enandersgaanhandelen, als je dat
wilt. Je kuntmogelijke groepsontwikkelingen, eerder, voorzien. Je
krijgt aanknopingspunten enoriëntatie-punten omgroepsgebeurtenissen te
kunnen gaan reguleren. Jekunt jeeigengroepsfunctionerenmeer bewust
worden enmeer ineigenbeheer gaannemen,als jedatwilt.
De eerstebijeenkomstenvaneennieuwe groepgevenvaak een 'collectieve
monoloog' tezien. Eenpracticum-deelneemster formuleerde dat eens met
deonvergetelijke woorden: "Iedereen zegthieruitstekende dingen,maar
niemand luistert". Iedereen kent iebodemloze put waar opmerkingen,
vragen, voorstellen inverdwijnen. Het schijnt inhet begin bijnaniet
anders tekunnen. Jewiltaande slag, maar ineennieuwegroep ishet
zeer onduidelijk hoe alles toezalgaan. Watmoet erallemaal gebeuren?
Bij wie sluit jejeaan? Hoekun jejezelf het beste opstellen? Ieder
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wil er zich thuiskunnenvoelen. Maar erblijken zoveel hoofden als
zinnen tezijn. Er gaanzichmisverstanden enwrijvingen voordoen die
zich snelkunnenvermenigvuldigen. Er blijken,grotendeels onzichtbare,
belangen ophet spel testaandiemeerdaneens inconflict met elkaar
zijn,ofkomen.
Waarom dienen deze processen zichveelalals strijdgewoel aan? Waarom
neemthetvaak devorm aanvan eenkrachtmeting tussen leiders, volgelingen endwarsliggers, tussen praters enzwijgers, tussen sterkenen
zwakken?
Sommige deelnemers, aldusMann, verwachten bijvoorbaat al strijd en
vrezen bijvoorbaat aldenederlaag.
Van huis uit gedragen zijzichookdaarnaar. Zij vullen de nieuwe
'groepsruimte' endeopen groepsverhoudingen indoor zichbij voorbaat
al te gaanverontschuldigen. Veiligheidshalve maken zijzichvan het
begin afaankleiner dananderen.
"Let maar niet opmij. Wachtmaar niet opmij. Ikbennueenmaal een
veelprater,daar isniets aan tedoen.Ikzwijg lieverdandat ikpraat.
Ik weet hier niets van. Ikheb helemaal geen enkele ervaring. Ik had
geen tijd ommijvoor tebereiden.Jullie praten allemaal zomakkelijk".
Dit zijn, inMann's beeldspraak,vroegtijdige verliezers-reacties waarmee jejeeigenplekje inde groepwilt verkrijgen.
Zo zijneranderzijds dedeelnemers diegewend zijndeeerste klap uit
tedelen, alles beter teweten, alles af tekeuren en zoeen plaats in
degroep teveroveren.
"Ik heb dit allemaalwel eens eerdermeegemaakt en ben van oordeel
dat..." Let daarbijniet alleen opwàt ergezegd wordt, en door wie,
raadtMannaan.Let erophóehet gezegdwordt.Weesvooral ookwaakzaam
tenaanzienvanwat erniet gezegd wordt,ofwat indirect gezegdwordt.
Let daarbij niet alleen opduidelijk borstkloppend ofwegkruipend gedrag. Dathebbenwemeestalwelgefatsoeneerd enafgeleerd. Let eerder
opgezichtsuitdrukkingen,bewegingen,lichaamshoudingen, ruimte-gebruik,
intonaties,oogcontact,oog-uitdrukking.
Het gaatdaarbijniet-alleen-omanderenwaar jeals begeleider of
alsmede-deelnemer mee temaken hebt.Het gaat allemaal ook over jezelf,
altijd weer, hoe onplezierig enhoeonveilig dat soms ookmoge lijken.
Als jejezelf vandeze fenomenen uitzondert, jezelf er - ongemerkt ontheffing vanverleent,dan isdat aanleiding voor reflectie.Buitenof
bovenmoeizamemenselijke gebeurtenissen willen blijven, kanop zichal
een illustratie zijnvanMann's gedachtengang. Het kan zelfs eenvande
beweegredenen zijnom leidinggevend, hulpverlenend of educatief werk te
gaandoen: het beterwillenweten, sterker en invloedrijker zijn, dan
anderen.
Met de gewoonte ofgewenning om ingroepen tereageren en te handelen
"vanhuisuit"bedoeltMannhet volgende. Niemand begint alseen onbe-
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schreven blad aan zijnofhaar nieuwe groepservaring, ookal zóu je
'blanco' willen starten. Iedereen brengt een sociale voorgeschiedenis
mee, met nameookmet betrekking tot haar of zijngevoelvaneigenwaarde. Niemand van ons isuit eenmaanlandschap afkomstig. Inhuiskamers,
slaapkamers, schoolklassen, families, werkplaatsen, kantines, kerk,
buurt, streek enwereld-deel hebbenwij, ongemerkt,onze socialeervaringen opgedaan enmee-geraaakt. Dit geldt ondermeer voor onzeervaringen met betrekking tot sociaal-emotionele rang-ordening. Wijzijn van
jongs afaangewend geraakt onszelf met anderen tegaanvergelijken en
met anderen tegaanmeten.Daar zijnwijgewend geraakt aanmanierenvan
sociale bejegening enzelf-bejegening. Daar hebbenwijonze gevoels-,
kennis-, gedrags-gewoonten eigen gemaakt. Dat verleden hebbenwij in
onzekennis, inonzewerkelijkheidsvoorstellingen,inonzewaarderingen
en inonshandelen bijons.Medevan daar uit ontstaan deeerstegroepsgebeurtenissen.Indebetreffende interacties en transacties ontwikkelen
de deelnemers zichmeningenover elkaar enbouwenverstandhoudingen op.
Mann isdaarbijgeïnteresseerd inhoedezekennismakingen, deze oriënterende contacten,leiden toteen sociaal-emotionele rangordening binnen
degroep. Mensenmaken, veelalongemerkt,keuzesvoor hogere of lagere
posities, c.q. laten zichdiepositie dooranderen toewijzen. Jekunt
ook proberen buitendeze rangschikking teblijven endekat nog eens
evenuit deboomkijken. Alsmeerdero.uit debuskomen,als voortrekker
of als leider, kanvoldoening geven en zelfvertrouwen. Je verwerft
aanhang. Maar je loopt ookhet risico alsdominant gezien te worden,
tegenstand tekrijgen, alleen tekomen staan. Een practicum-deelnemer
verzuchtte eens, terugkijkend, dat zijzich indie rol inhet begin
"zeer eenzaam aande top"had gevoeld. Anderen haddenvan die weinig
comfortabele positie niets gemerkt enhaar benijd omhetgemak waarmee
zijinitiatieven nam.
Als mindere gestratificeerdwordenkan ondermeer betekenendat anderen
jevergeten, jewel zullen sparen, of jezullenhelpen. Maarmen gaat
danvaakookbuiten jouom, over jou,beslissen.Jekunt jedanmachteloos,vernederd,gepasseerd gaanvoelen.
Na dieeerste fasevan sociaal-emotionele rangordening, nadie eerste
belangrijke schermutselingen en incidenten, zietMann zicheenreactievormaftekenenwaarwewat langer bijstilstaan.
Mann spreekt van 'ontmoediging', zichmanifesterend in gevoelens van
onmacht,onbegrepen voelen,verlamming.Hetkan zichookmanifesteren in
onverschillig enafwezig gedrag, cynische ofveroordelende opmerkingen,
verbitterd zwijgen, wegblijven e.d. Die ontmoediging doet zich niet
alleenvoorbijdegenendie zichals verliezers ofalsminderenkwalificeren ofgekwalificeerd voelen. Jeopdiemanier afzijdig gaan houden
komt ook voor bijwie eerder vooraan inde groep opereerde, aanhang
verwierf, voldoening leektevinden. Mann onderscheidt danweer twee
achtergrondenvandit "terugtrekken naaanvankelijk succes".Jekuntdit
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doenuit eenbehoefte eneenbesef omeens tot rust tekomen.Jewilt je
heroriënteren. Jebent jezelf tever vooruit gesneld enhet isdehoogste tijd jezelfweer onder controle tekrijgen. Jeblijkt inde groep
ietsaanhetnajagen geweest tezijndat erniet tevinden is,ofdatje
eigenlijk nietwilde.Jekomt,veelalmoeizaam, totde pijnlijke ontdekking dat jouwactiviteiten zelfsaverechtsuitwerken. Jewordt bijvoorbeeld door anderen als leider gezien, engemaakt, maar jewordt daar
uiteindelijk steeds ongelukkiger van. Er isechter nog een tweede achtergrond.Het terugtrekken naaanvankelijk succeskanookvoortkomenuit
enonderdeel uitmakenvan "hetonderhandelings-enbeïnvloedingsproces".
Je wilt jepositie indegroep versterken. Jehoudt je, ophet juiste
tijdstip, enige tijd afzijdig. Deanderenmissen je, want jewas zeer
actief. Zehebben jeopnieuw ennadrukkelijkernodig. Danben jeinde
positie omvoorwaarden, eisen, testellen.Dat iseenvolgende stapop
weg naar deoverwinning. Het strijdmechanismewerkt versterkt door.
Veelalweten enzienwedit alles nietvanonszelf envan elkaar. Ofwe
gevenhetanderenamen.We schrijven onsverlies aan onszelf toe,ofaan
anderen. Ofhetwordt aan demenselijke natuur ofaande maatschappijstructuur toegeschreven.
Vanuit deze strijd-optiek zietMann vervolgens verliezers-enwinnaarscoalities ontstaan.
Verliezers sluiten zichaarzelend aaneen, zoekend naar deoorzaken van
hunonderdrukking.Zijgaan,steun bijelkaarvindend,hunonbevredigendeenminderwaardige positie toeschrijven aande succesvolle, superieure
positie van deanderen. Dat zijndegenen diehetmakkelijkst uit hun
woordenkomen, diedemeeste initiatieven nemen, e.d. Dieworden dan
tegelijkertijdhet object ènvanafgunst ènvanafkeer, vanboosheid èn
van bewondering. Dit lijkt tegenstrijdig. Jekunt evenwel bij jezelf
nagaan of jeherkent dat je tegenover leiders, geleerden, leraren,
voorlichters, politie,bazen,kunstenaars,ouders,zowelopkijkt alser
ook opneerkijkt. Eengoed deelvan het verkoop-succes van boulevardbladen berust ophet journalistiek toepassen vandit sociaal-psychologischewaarderingsmechanisme.
Op hunbeurt zoeken ookdevooraanstaanden endevoortrekkers aansluiting bijelkaar enproberen deachterblijvers teidentificeren. Waarom
verloopt degroepsactiviteit zotraag?Waarom zijner zoveel zwijgersen
jammeraarsonder dedeelnemers? Dat iskennelijk deoorzaak van dezware
inspanningen diede initiatiefnemers telkensweermoeten leveren. Terwijl dannotabenehet verwijt volgt dat zijdegroepdomineren.Watdat
betreft hebben deachterblijvershetmaar benijdenswaardig gemakkelijk.
Alleswordt voor zegedaan endandurven zeooknog protesteren, alsdus
degemengde reactie 'vanbovennaar beneden'. Deze processen doen zich
niet alleen opgroeps-, maar ook opmaatschappelijkniveau voor. Het
lijktmijnietuitgesloten dat bijvoorbeeld "werkelozen", "kansarmen",
"culturele minderheden", "arbeidsongeschikten", zelfs "patiënten" en
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"cliënten"medehieraanhun "vanbovenafkomstige"benamingendanken.
Door het ontstaan, c.q. crëeen,van sterke enzwakke groepen kunnende
betreffende ongelijkwaardige posities enverhoudingen aangescherpt en
vastgelegd worden.Zowelwinnaars alsverliezers lopenhet risicooorzaken, verantwoordelijkheden, enoplossingen eenzijdig naardeander toe
teprojecteren.
De roldiemen dan zelf, individueel ensubgroep-gewijs,daarbijspeelt
kan inde schuldtoewijzing naar deanderverborgenblijven.
De betreffende coalities kunnenvervolgens een strijd om de groepsdoelstellingen endegroeps-normen met elkaar aangaan. Het zijn, aldus
Mann, meestal de ontevredenen diedevaak impliciete groepsdoelen en
groepsregels aandeorde stellen.Zijvoelen zichdoor degangvan zaken
benadeeld. Zijervarendat sommigenveelmeer vandegroepstijd vragen
enkrijgendananderen.
Ditkanhet beginvaneenexpliciterings-enbewustwordingsproces inhouden. Welke zijndie ongemerkt ingevoerde groepsregels die inhetvoordeel van sommigen en inhetnadeelvananderen blijken uit te werken?
Vanwie zijndeze 'afspraken' afkomstig?
Wanneer,hoe,doorwie,isdiegewoonte ontstaan omalsmaar interrupties
teplaatsen, entoete laten."Het ishier tochgeentelevisie-debat?",
zoalseenpracticum-deelnemer het eens formuleerde.
Wanneer, door wie, waarom ishier degewoonte ontstaan omdegene die
eenmaalaanhetwoord isookalsmaar aanhetwoord te laten? "Weleggen
hier toch geenbeleefdheidsvisitesbijelkaaraf".
Dit inzicht endezebewustwording kan leiden tothet gaanherformuleren
vangroepsdoelen engroepsregels.De strijd kandaarmee eindeloos worden
voortgezet. Maar het isookmogelijk dat het vecht-mechanisme wordt
doorzien endoorbroken.
Er dienenzichdanwelandere interacties voor tedoen en nieuwe, andere, 'incidenten' daneerder het geval was. Je kunt, individueel,
subgroepgewijs,door eenpijnlijke of plezierige schok,ineenongebruikelijk lange stilte,ineenconflict ofna feedbackdichterbijeenander
besef worden gebracht. Jebemerkt dat jouw percepties en reacties gekleurd worden door je, vanhuisuitverworven 'filters'. Die ernstige
mijnheer blijkt helemaal niet deautoriteit tezijnwaarop jein onzekere situaties kunt rekenen, ofwaartegen je je moet verzetten. Die
aardigemevrouw ishierniet dezorgzamemoeder. De groepsruimte blijkt
geen vijandelijk terrein tezijn. Het isook geenbeschutte werkplaats
of eenpeuterspeelzaal. Het iseerder eenbootwaar jemet zijn allen
inzit endieniet sneller gaat dandegezamenlijke roeikracht,navigatie
en-sturing toestaat.
Door teleurstelling, verontwaardiging, verwarring,vooruitkomen enterugvallen heen kun jetot eennieuwbesef van jezelf envan de ander
komen. Je wordt genoodzaakt deand«ren jezelfmet andere ogen, door
anderefilters, tegaaizien enbenaderen.Dat verloopt niet zozeervia
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inhoudelijke discussies enlangsargumenten. Het isniet zozeer een
kwestie van elkaar overtuigen. Daarinkandestrijd vrijwel onbeperkt
worden voortgezet. Het iseerder het opdoenvan nieuwe, corrigerende
ervaringenmet bijbehorende reflecties.
Men bemerkt dat gevoelens omvandeander teverliezen, of te moeten
winnen, onbelangrijkerworden.Men komtminder ineeneenzijdige afhankelijkheid, c.q. tegen-afhankelijkheid, ten opzichte van elkaar te
staan. Menkandeander enzichzelf meer indeeigenwaarde zien en in
de eigenwaarde laten. Je leert zélfverantwoordelijkheid temoetenen
tekunnennemen,c.q. dit aandeander toe tevertrouwen.
Mann draait er indezenormatieve groepsleer niet omheen van welke
persoonlijke en interpersoonlijkekeuzeswordt uitgegaan.Het isniet zo
dat er ingroepen geen strijd zoumogen zijn. Erwordt gekozenvoor een
groepsontwikkeling waarbijhet strijd-mechanismewordt onderkend engehanteerd. Als jenet doet ofhet erniet is,ofnietmag zijn,dangaat
daar al jeenergie inzitten.Deze groepsleer houdt indat debetreffende dynamiek het groepswerk enhet groepsklimaat niet belemmert. Er
blijven zichconflicten voordoen. Hetwinnen enverliezen steektregelmatig opnieuwdekopop. Mennamebijhet afsluiten van groepstaken en
groepsfasen, en bijhet aangaanvannieuwe, doet het zichweer voor.
Maar je gaat ernuandersmee om. Jegaat andersmet elkaar en met
jezelf om. "Ons kent ons". Jeweetmeervan jeeigenenvan eikaars
bedoelingen eneigenaardigheden. Jekunt daar elkaar opaanspreken. Je
kent eikaars "raffinement"omproblemen uit dewèg tegaan, in plaats
van ze teverhelderen.Dit alleskan eenbronvanhumorworden.Maarhet
kanookbetekenen dat jegezamenlijk moet gaanbesluiten omhet groepsverband optesplitsen of op tebreken. Maar danwel zonder het gevoel
verlorentehebben of tekortgeschoten tezijn.
Inde praktijkvan eendergelijke richtingskeuze enrichtingsbepaling in
groepen spelenniet alleen deelnemers maar ook groepsbegeleiders, zeker
aanvankelijk,een zeerbelangrijkerol.
Mann geeftaanhoehijzelf alsgroepsbegeleider hetwinnen enverliezen
probeert tehanteren. Hoezeer ikdat ookprobeer te ontkennen, aldus
Mann, ikbenvanaf het begindeelvan destrijd.Ik ervaar bijvoorbeeld
bepaalde reacties opmijnaanwezigheid, c.q. opmijn bijdragen, als
"vijandig".
Hoe moet ikdaar op reageren, gezienvanuit de te reguleren strijddynamiek? Ik zou bijvoorbeeld opprofessionele toon de vraag kunnen
stellen: "Welke functie vervult dezevijandigheid?".Daarmee benadruk en
versterk ikdeuitzonderingspositie die ikals groepsbegeleider tochal
heb. Ikmaakmijnmede-deelnemer, want ikbenenblijf óók deelnemer,
tot eenonderzoeksobject dat zichniet kanverweren.Een anderebegeleidersreactie opvijandigheid kan zijn: zwijgen. De begeleider,geoefend
inhet verdragen, c.q. creëenvan stiltes, kan zichopdezewijzebe-
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trekkelijk gemakkelijk ontheffing verlenen van zijn, overige,reacties.
Hij ver-zwijgt zijnverlangenomdeaanvallermet gelijkemunt terug te
betalen. Hijverhult zijngeraakt,c.q. gekwetst zijn,zeker alshijer
eendiepzinnig of ondoorgrondelijkgezicht bijtrekt. Ditheeft onmiddellijk gevolgen voor zijnpositie, endusookvoor depositie van de
deelnemer. Door zijn eigenreacties teontkennen, op teschorten, te
stileren, kandebegeleider tot eenmachineworden, of tot eenmonnik.
Hij kan ookopdeniet zozeer bozemaar dan tochwel bedroefde ouder
gaan lijken.Jeneemt elkaar dannietmeerserieus.
Daarmee isniet gezegd dat ergeen stilte zoumogenvallen of dat niet
zwijgend zoumogenworden gereageerd.
Somsgeeft stilteaanbetrokkenen eenkans omna tegaan, endan nauwkeuriger en vollediger aan tegeven, wat erinhen omgaat. Zwijgen,
stilte,isdaneenuitnodiging totverheldering.
Beslissend isdaarbijof jeals groepsbegeleider, c.q. deelnemer,inje
zwijgen zichtbaar blijft.Doorslaggevend voor het leerproces isof jeje
geraakt zijn, jebegrijpen, jeniet-begrijpen, er inkunt uitdrukken.
Meer kun jeniet doen. Hopelijk kandeander, ook je "tegen-stander",
jouw zwijgen indie zinzienenverstaan. Hopelijk lukthet omwat er
innerlijk gebeurt toe telichten. Eenandere begeleidersreactie op
gepercipieerde vijandigheid isdievan "deminzame bejegening". Daarin
gaat volgensManndeboodschap schuildat deander niet geheeltoerekeningsvatbaar is. Voorhem ofhaar geldenandere dan de gebruikelijke
beoordelingsmaatstaven, zoalsdatookvoorkleinekinderen,voorgehandicaptenofvoorverslaafdenhet geval is.Het isdanweldegroepsbegeleider diedieuitzonderingspositie toewijst. Degroepsbegeleider bepaalt danwie ziek isenwiegezond. Mannwaarschuwt dergelijkewijze,
geduldige en alles begrijpende begeleiders voor hoofdpijnen en maagklachten. Hij voorspelt plotselinge woede-uitbarstingen aan het adres
vandiscussianten die zichvan geenkwaad bewust zijn. Zo'n gebeurtenis
kan overigens tochookweer eendoorbraak inhouden ineen vastgelopen,
iedereen verlammende groepssituatie. Voorwaarde iswel dat het incident
gezamenlijkwordt besproken engeanalyseerd, zonder dat daarinde strijd
zichherhaalt.

5.De groepsstadia vanYalom

Wiegroepsprocessen beterwil begrijpen enregulerenkan baat hebben bij
theorie over groeps-stadia. Yalom gaat uit vaneen globaal ontwikkelingsschema met vier stadia. ^Een groepsontwikkeling is inzijn ogen
overigens nooit voltooid. Stadia doen zichookniet ordelijk na elkaar
voor. Ze overlappen elkaar. Zeh&rhalenzich, cyclisch, steedsweer
opnieuw. Eendergelijk schemakan jeeenzeker theoretisch enpractisch
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houvastgeven.
1.Een beginstadium van oriëntatie envanelkaar lerenkennen. Het is
een periodevan individueel engezamenlijk zoekennaar doelstellingen, naar identiteit ennaar structuur. Wat doe jehiermet elkaar?
Hoewordt hier gewerkt?Wat is jeeigenplek?Metwiedurf jecontact
te leggen? Zodra dit duidelijker wordt vermindert de individuele en
gezamenlijke onwennigheid enonzekerheid. Je ervaart enige steunen
enigevoldoening. Jeweetwatmeervanelkaar. Jekrijgt het gevoel
dat jeerbijhoort.
2.Een stadiumvanconflict envan strijd. Degroepkrijgt temakenmet
onderlingewedijver endominantie.
Ieder probeert voor zichzelf diehoeveelheid initiatief en invloed te
nemen, en tegeven,die zijofhijvoor zichzelf het bestevindt.Op
dit punt ontstaat ookeensociale rangorde tussende leden van de
groep. Zoalshiervoor ookMannaangaf blijft de strijd om leiding en
sturing altijd aanwezig. Nueens isdit proces latent, dan weer
manifesteert het zich inalle hevigheid.
3.Vervolgens gaat degroep, schematisch gezien, steeds meer belang
hechten aan de cohesie enaanhet onderlinge vertrouwen. Ook de
onderlinge gevoelsverhoudingen envoorkeuren tekenen zichduidelijker
af. Inhet belangvande groepkunnen individuele belangen, enverschillen tussen leden,veronachtzaamd worden.
4.Veel later ontstaat een groepmet eenhechte onderlinge samenhang,
met acceptatie vandeonderlinge verschillen. Erkaneen samenwerkingsverband ontstaan gekenmerkt door een sterke verbindingvanallen
gezamenlijk, envan iederafzonderlijk, met de groepstaak.Menweet
enaanvaardt dat groepsgewijswerken tijdkost.Menheeft ervarendat
spanningen en verschillen vanmening op telossen zijnen dat je
daardoor als groepverder komt.
Waar haaltYalomdeze groepsleer vandaan? Hijbaseert zichondermeer op
de groepstheorie van Schutz. ' Deze onderscl
onderscheidt drie sociale basisbehoeftenvanmensen zodra zijzichgroeperen.
Erbijhoren. Schutz spreekt van de in-uit-dimensie: debehoefteom
in degroep opgenomen teworden. Vooral inhet beginvan de groep
handel jevanuit datverlangen.Jepraat veel,of zeerveel.Jekijkt
zwijgend dekatuit deboom zonder iemand lastig tevallen. Jeweet
niet of jewelgeaccepteerd wordt. Jeweet niet ofhetwel gewaardeerd wordtwat jedoet. Omdat jeelkaar, en jezelf indit verband,
nog nietkent, gevendereacties vandeanderenweinig houast. Er
wordt overigens inhet beginvaaknauwelijks gereageerd. Datkan je

