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Zelfuulp IS m, het ZIt m de luch!. In de Veremgde Staten zijn er meer dan

217

een half miljoen zelfhulpgroepen. Alles doet vermoeden dat oak In WestEUfopa een soortgelijke evolutie aan de gang IS; en voar zover bekend

219
231

neemt Nederland samen met Engeland m dit opzlCht een kOPPosltle m.
Deze explosIeve ontwikkeling gmg tot voor kort aan de wetenschappeIijke
wereld welhaast onopgemerkt voorbij. Men zag er in kringen van weten-

240

schappers geen brood m. Voor beleidsinstantles en professiOnele hulpverleners gold dit evenzeer. Het oog was geheel en al gencht op andere
hulpbronnen. Artikelen van Van den Berg (1965) en Hattmga Verschure
(1972) hebben welmg stof doen opwaalen. GezIen binnen d.e publicatIe-

263

strcom over helpen. zijn het met meer dan krenten

265

pap.
Het tij blijkt te keren. Nu om allerlel redenen de grenzen van de profes-

In

de hulpverlenings-

sionele huJpverlening in het zlcht komen. krijgen zelfhulpgroepen geleidelijk aan reele aandacht. In toenemende mate wordt materiaal aangedragen

waaruit blijkt dat hulp vanUlt georgamseerde kaders bepaald met de
emge weg IS waarlangs hulp adequaat kan plaatsvmden. Ernstlge twijfels
mzake de effectivlteIt van de georgamseerde hulpverlenmg, also ok kntlek
op de afuankelijkheidsrelatie waarm de client door het professiOnele
welzijnswerk wordt gebracht. maken de weg vrij voar alternatleven.

Om het verschijnselzelfuulp kan men met heenlopen. Alleen al de omvang
ervan staat dit met toe. Sommlgen spreken reeds van een nieuwe socmle

bewegmg.
De potentles van een hulpverlenmgsbron als de zelfuulpgroep kunnen
alleen dan zinvol verkend warden, wanneer men kan beschikken over

systematlsch verzamelde gegevens. OOk al neemt de omvang van de literatuur gestaag toe, dit soort gegevens ontbreekt nog. Terecht zegt Mane
Killilea dan\ook: 'DespIte this (de groeiende omvang van de literatuur),

these groups, as an object of profeSSIOnal study; have receIved relatiVely
little systematIC attentIOn conceptually and methodologIcally' (1976). Hoe
juist deze constatering oak
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IS,

in 'het veld' kan men weinig of geen begnp
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opbrengen Voor wetenschappers die om geduld vragen. Ook al moet het

aan vormen die Kropotkin heeft besehreven in zijn boek M utual Aid

terrein nog volledig

doeld wordt dan materiaal dat enigszms houvast kan bieden In de orngang

(1902), de Fnendly Socletles m Engeland, de consumentencoiiperatles
en de vakbewegmg m de Engelse en Amerikaanse samenlevmg. Bij wijze
van toegift slUlten Katz en Bender hun bijdrage af met een uitgewerkte
defimtie en een door hen geconstrueerde typologle.

met de (potenllele) leden van zelfbulpgroepen.

Dumont tracht

In deze bundel hebben we een aantal beschouwmgen opgenomen waarvan we verwachten dat ze beroepskrachten en vrijwilligers behulpzaam

wortels van zelfbulp bloot te leggen. Zijn pogmg om het verschijnsel wetenschappelijk te funderen mlsstaat m geen enkele mleiding. V oormtblikkend formuleert hij ook emge consequentles van de zelfbulpbewegmg
voor de geestelijke gezondheidszorg.
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lcaart worden gebracht. nu men het verschijnsel

ontdekt, verwacht de bevolking van het welzijnserf - professionals en vrijwilligers voorop - dat er snel bruikbaar matenaal wordt aangereikt; be-

kunnen zijn bij het zoeken naar een antwoord op de Ultdagmg die van het

In

een histoflsche schets de maatschappelijke en politieke

fenomeen zelfbulp uitgaat. Ofschoon in de_geselecteerde artikelen veelal

meerdere thema's.gelijktijdig aan bod komen, zijn ze met enige goede wil
onder te brengen m een drietal blokken:
- begripsvormmg, piaatsbepaling en achtergronden van het verschijnsel

(deel I);
- kenmerken van en processen m de groep (deel I1);
- relaUe beroepskrachten en zelfbulpgroepen (dee] Ill).
Onbescheiden als we zijn~ starten we in deel I met een bijdrage van Qnze

In deel II voeren we emge welhaast 'klassleke' teksten over zelfhUlpgroe-

pen en -organisaties ten tonele. Het gaat hier om een vijftal vaak geraadpleegde auteurs die op het terrem van de zelfhUlp hun sporen verdiend
hebben. In de artikelen van Bender en Katz wordt rulmschoots aandacht
besteed aan de (structurele en functionele) kenmerken van zelfbulpgroepen. In het betoog van Katz wordt mgegaan op de bijdrage van vrijwilligers; deze koppelt hij aan de 'natural history' van zelfbulpgroepen en

elgen hand. Hienn wordt binnen het brede begnp zelfbUlp een onder-

-organisaties. Bender introduceert de term 'emotionele actIvist' om het

seheid gemaakt tussen zelfhulpideologie, zelfbehandeling en zelfhulp-

lid van deze]fbulpgroep aan te duiden. Het dient als tegenhanger van het
begnp 'politieke activIst'.
Voor een goed begnp van de 'methode' welke vlge,rt m zelfhulpgroepen
IS het nodig om kenms te nemen van het 'helper therapy' pnnc1pe, zoals

groep. De maatschappelijke context waarm zelfbulpgroepen opereren,
wordt verkend. Zelfbulpgroepen, zo 18 onze mterpretal1e, zijn een vorm
van hulpverlemng die op een geheel elgen wijze bepaalde posll1eve kanten
van zQWel de pnmaire als de secundaire hulpbronnen in zlCh veremgt en
daardoor een leemte in de bestaande hulpverlemng opvult. Ook worden
enige consequenties voor de professlOnele hulpverlen'ing en het welzijns-

beleid (binnen de functle 'zorg') aangestlpt.
Nu de belangstelIing voor zelfbulp groelCnde IS, wordt vooral het ontbreken van een goede sociogenese ais een gemis ervaren. Immers, met behulp
hietvan zou men de vraag kunnen beantwoorden of zelfhulp een relatlef
nieuwe hulpbron IS dan wel te kenschetsen aIs 'oude wijn m een nieuwe
zak'. Een dergelijke soeiogenese zou ook de vraag,kunnen beantwoorden
waarom bepaalde initlatieven, vergelijkbaar met de zelfhulp van nu, zich
III het verleden niet hebben kunnen ontploOlen. Voor de toekomst van

de zelfbulp IS dit soort vragen van 'levensbelang'. Vooruitlopend op de
uitkomsten van gedegen graaf- en spltwerk dat, ten behoeve van zo'n
soclOgenese ondernomen moet worden, kunnen we het ovengens wel
stellen met de aanzetten hiertoe van resp. Katz, Bender en Dumont.
In het artikel van Katz en Bender wordt wat zij noemen, de hedendaagse

zelfbulpbewegmg m een histonsch perspectief geplaatst, waarbij deze
bewegmg gekoppeld wordt aan allerlel vormen van wederzijdse hulp
welke in de loop der geschiedems zijn ontstaan. Gedacht moet worden
2

dat door Frank Riessman is geformuleerd. Riessman heeft aIs eerste

onder woorden gebracht dat m de hulprelatle (hier gebruikt m rmme zin)
ook de helper zelf verandert en dat hij dikwijls meer wordt geholpen dan
de hulpvrager. Een ander belangrijk aspect van de zelfbulpmethode 18 de
ervaringskennis. Met Maslow (1966) zouden we ervaringskenms willen

typeren als die soort kennis welke het resultaat 18 van identificatle. Deze
vorm van kenms verschilt totaal van de toeschouwerskenms die verkregen wordt door neutraaJ observeren. Beide soorten kenms zijn belangrijk

en hebben elkaar nodig. Het IS ovengens onze stellige overtUlging dat tot
nu toe in discussies over (neo-)professlOnalisermg de ervaringskenms tezeer onderbelieht is gebleven. In het artikel van Thomasina Borkman
worden professioneJe kennis en ervaringskennis naast elkaar gezet en ver-

geleken. In een discusSle over de relatle tussen zelfbulpgroepen en professionals zijn haar lllziehten een onmlsbaar element.

In veel zelfbulpgroepen spelen processen van de-etikettenng en re-etikettenng een belangrijke roJ. Tnce en Roman betogen m hun bijdrage dat
de AnomemeAlcoholisten (AA) een umeke orgamsatie vormen die er met
sucees in slaagt om geshgmatiseerde deviante personen te de-etiketteren
en een nieuwe identitelt te verschaffen. Dit succes lijkt voor een groot

3
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deet verklaard te kunnen warden door symbolische transformaties van de

identlteit welke zich binnen de AA (kunnen) voordoen. De ideologle en
de ntuelen van de AA blijken JUlSt die elementen te bevatten welke een
dergelijke transformahe mogeJijk maken. Tnce en Roman wijzen erop
dat deze elementen wezenlijk verbonden zijn met meer algemene trekken
van de Westerse cuItuur. Een herwaardering van de AA vanuit dit standpunt dnngt zlch derhalve op.
Nu van een sterke toenemmg m het aantal zelfhulpgroepen anno 1970
gesproken kan worden, IS het voor(aanstaande) profeSSIonals onmogelijk
om deze vorm van hulp te negeren; een standpuntbepaling is geboden.
In dat licht laten we m deel III een aantal auteurs aan het woord. In onze
keuze hebben we getracht om onderling sterk verschillende reaches op
liet fenomeen zelfhulp de revue te laten passeren. Eftn uitgesproken positieve waardering is te vinden bij Henme Hiemstra en N oortJe van Poppe!. Hun verhaal gaat over een aantal vormen van zelfhulp welke m de
vrouwenbeweging welig tieren. Middels een historische schets laten zij
zIen dat er III het femimsme meerdere golven onderscheiden kunnen worden. In de golf welke thans over ons heenspoelt worden diverse vormen
van zelfhulp gelokaliseerd. De vrouwenpraatgroepen en de zgn. radicale
femmlshsche theraplegroepen worden, deels gebaseerd op persoonlijke
ervarmgen, beschreven. In hun bijdrage besteden zij ook aandacht aan
een zeer specifieke vorm van zelfhulp welke in korte tijd veel aandacht
heeft getrokken. Het gaat om een vorm van zelfhulp waarvan de oorsprong ligt binnen de Amerikaanse vrouwenbeweging: vrouwen onderzoeken hun Iichaam met behulp van een vagmakijker en nemen aldus op
een zeer eenvoudige wijze kenms van het elgen lichaam. In 1973 is m Los
Angeles de eerste zelfhulpklimek van start gegaan en de bewegmg heeft
zlch snelllltgebreid naar andere steden in de Verenigde Staten. Canada,
Mexico, A ustralie, Nieuw Zeeland en Europa. Een zelfhulpklimek moet
met verward warden met een ziekenhuis in de gewone zm van het woord.
H et IS veeleer een praatgroep waarin vrouwen spreken over pro blemen
in verband met de vrouwelijke lichamelijkheid en een aantal aanverwante
thema's. Ook leert men in de groep hoe men met een vaginakijker moet
omgaan. Wanneer men bedenkt dat vrouwen met behulp van dit mstrument zelf een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan hun gezondheid.
dan kan men begrijpen waarom de Amerikaanse antropologe Margaret
Mead deze Ultvmding de belangrijkste sinds die van de splegel noemt.
Een geheel ander geluid is afkomshg van Herbert Bauer. Hij heeft wemig
goede woorden over voor de actlVltellen van zelfhulpgroepen. Bepaald
positlever zijn de reactIes van HurvIlz, Vattano en Moeller. De mschattmg van zelfhulp door deze auteurs IS dusdanig dat zij hieraan duidelijke
4

consequenhes voor de professlOnele hulpverlening verbinden. Van dit
dnetal is Moeller het meest persoonlijk, wanneer hij als professIOnal zijn
aanvankelijke gevoelens Jegens ze]fhulpgroepen beschrijft. Zijn verhaal
over het platvarm van zelfhulpgroepen in Giessen IS vooral mteressant
omdat thans blijkt dat de activitellen m Giessen een enorme impuls hebben gevormd voor de zelfhulpbeweging m West-Duitsland (Troje, 1977).
Vattano pempleert de macht die mensen m hun rol van client hebben als
een soclale beweging en gaat m op de klinische (AA; Synanon; IntegrIty
Groups) en maatschappelijke (MobilizatIOn For Youth; bijstandsbonden)
toepassmgen. Hij shpt ook de Implicahes hiervan aan voor de opleiding
en beroepspraktijk van professlOnele werkers.
In het artikel van Hurvitz komt in sterke mate naar voren dat zelfhulpgroepen een sterk op de praktijk genchte vorm van theraple zijn. Ze gebruiken geen grote theoneen, maar veel gezond verstand. Hun doel IS
mensen te veranderen en daar slagen ze zeer wel in; soms veel beter dan
professIOnals. Geen wonder dan ook dat sommlge beroepskrachten proberen te achterhalen welke factoren nu het succes van de zelfhulpgroepen
bepalen. om deze vervolgens in te bouwen III het eigen therapeutische
bezig zijn.
We sluiten dit deel af met een elgen verhaal. Hierin besteden we aandacht
aan de pogingen om de successen van zelfhulpgroepen om te zetten m
een succesvolle zelfhulpmethodiek. We pogen aan te geven waarom we
dit een riskante,Jransplantatle vinden en zetten uiteen dat de zelfhulpgroepen van de professionals een and ere. meer symmetnsche. opstelling
vragen dan deze doorgaans gewend zijn.
In het laatste gedeelte van de bundel worden emge hints voor de omgang
met zelfhulpgroepen gegeven. De beschrijvmg van een dnetal praktijkverhalen. speciaal voor deze reader geschreven door Jeanne van Dongen,
Sjef Smolders en Mel van Elteren, respecllevelijk over De StlChtmg
Mensen van Nu. de Anonieme Alcoholisten en mannenpraatgroepen.
vormt een belangrijke fundenng voor deze nChtlijnen.
Een geannoteerde bibliografie, samengesteld door J an Maas SIUll" deze
bundOi af.
Met de presentatle van deze bundel is zeker niet het laatste woord gezegd
over het verschijnsel zelfhulp. Integendeel, zoals gezegd moet het elgenlijke (onderzoeks-)werk nog beginnen, Onze doelstelling is bescheiden
van aard: materiaal aandragen over een hulpbron, welke onzes mziens
de moeite van het bespreken waard is. Het woord is aan de spraakmakende gemeente.
We danken een leder die aan deze publicalle een posltleve bijdrage heeft
5

geleverd: Jan Maas, onze gastschrijvers en onze vertalers. Het typewerk
van de conceptteksten en eindversies werd op snelle en correcte wijze
verzorgd door Jeannette SchUlts. We zeggen haar hiervoor dank.

Niets zou ons liever zijn, dan dat dit boek bijdraagt tot begnp Voor die
mensen die III zelfhulpgroepen hun problemen aanpakken.
Ti/burg, 1 me' 1978.
Pieter van H arberden,
Rober! La/aille.
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Deel I Begrip, plaatsbepaling
en achtergronden

1 Zelfhulp
Pieter van Harberden en Robert Lafaille
- 'God helps those who help themselves'
Credo Synanon
I.l

•

'In treatmg them we cure ourselves'
Erik Erikson

INLEIDING

In de voorbije 2 it 3 Jaar werden we door de media herhaaldelijk geconfronteerd met een aantal nieuwe vormen van hulpverlenmg, die door
velen aIs een meuwe aanpak van maatschappelijke noden werden aangevoeld. Bedoeld worden onder meer: de WeIght Watchers, de fobie-club,
vrouwen bellen vrouwen, Mensen van N u, vrOllwen III de over gang, rouwverwerking onder alleenstaanden, enz.... '
Nieuw m deze benadenng leek ons het beklemtonen van de ze/jhulp te
zijn; voorJopig hier aangeduid als het vermogen van mensen om zlchzelf
en lotgenoten te helpen. Door het fenomeen zelfbulp geboeid, besloten
de auteurs van dit artikel het fenomeen aan een Ultvoeng o.nderzoek te
onderwerpen. Bind 1976 werd met het onderzoek gestart. V oorliggend
artikel dient als een verslaglegging van de eerste, orienterel)de fase van
dit onderzoek te worden opgevat 2
Twee thema;s worden aan de orde gesteld. Ten eerste zal getracht word en
het fenomeen zelfbulp op een adequate wijze of te bakenen (in de punten
2 en 3). Vooruitlopend hierop, kan reeds nu worden gesteld, dat de klemto on van ons onderzoek en derhalve oak van deze publikatIe op een specifieke vorm van zelfbulp zal komen te liggen, namelijk de ze/jhulpgroepen. In punt 2 zuHen wij deze zelfbulpgroepen van andere, mogelijk zmvolle betekemsmhouden van het bredere begnp zelfbulp onderscheiden.
Ten tweede zullen we op een eerste, voorloplge wijze pogen deze zelfhulpgroepen en een aantal maatschappelijke consequenhes. die ermee
verweven zijn, op hUn waarde te schatten (in de punten 4, 5 en 6).

1.2 ZELFHULP IN DRIEVQUD

Zelfbulp heeft m de samenlevmg nog geen duidelijke, vaststaande betekems gekregen. Het IS als het ware nog een lege term, die openstaat voor
aIlerlel invullingen. Tegelijkertijd echter werkt deze term als een idenll9

•

ficallepunt, als een vlag waaronder velen scheep will en gaan. Het IS een
wervend idee. De term zelfhulp werkt derhalve als een magneet boven
een hoop stalen naalden: op het ene moment worden deze aangetrokken,

op het volgende moment gene. Maar, hoe kan men zelfhulp dan afhakenen?
Om tot een verantwoorde afbakenmg van het fenomeen ·zelfhulp; te ko-

zelftheraple. In de sfeer van de lichamelijke gez9/
de zelfmedicahe aan, het zelf toedienen van meq
stoornissen. Vit een onderzoek van Monasso/
huisvrouwen blijkt dat 27% vaak of altijd zelf
van hoofdpijn, 71% slikt soms, vaak of altii
zlch niet lekker voe1t; 67% past zelfbehandel

men, hebben wij een aantal complementalre wegen bewandeld: een ter-

65% in geval van diarrhee, 60% in geval yav

mmologische analyse, een exploratle van de begnpsvorming in de be-

en Cartnght zouden slechts 1/10 van de ?
middelen en mond- en keelmiddelen, die Oc

staande literatuur over hnlpverlenlllg, het vergelijken met zelfhulp met
belendende begrippen (zelfdetermmatiO, zelf-reliance, onderlinge hulp,
mantelzorg, zelfzorg, enz.), een aantal case studies van emge vormen van

bruikt, zijn verkregen op voorschrift van de arts~.
Zelfmedicatie is echter met de enige vorm van zelfbeIl«-_

zelfhulp, enzovooJts'. Wij komen.op grond hiervan tot de conclusle, dat
het fenomeen 'zelfhulp' dne elementen omvat of zou kunnen omvatten.

chamelijke gezondheidszorg. Andere vormen bijvoorbeeld z'J'

Deze elementen zijn:

activiteiten, de prediktor-zwangerschapstest, de vaginakijker, hulplh . .
menten vocr gehandicapten: maar oak zelfmedicatle op aanwijzmg van

a Zelfhulp als ideologiO
b Zelfhulp als zelfbehandeling
c Zelfhulp als zelfhulpgroep
Eerst zullen wij dit onderscheid verder Ultwerken, waarna wij de afhakelllngsproblemallek opllleuw aan de orde zullen stellen.

de arts, bijvoorbeeld bij suikerZlektepalIenten'.
Zelftherapie ligt III de sfeer van de geestelijke gezondheidszorg en de daarmee samenhangende psycho-socIale nod en. Recent werden,; pogmgen
ondernomen tot het creeren van therapeuhsche methoden die het mdivid u

Omwille van de d uidelijkheid merken we op dat de dne door ons onderscheiden elementen niet noodzakelijk sarnenhangen. Elk element vormt
een autonoom fenomeen met een eigen ontwikkeling. De mate van onderlinge samenhang zal voorwerp zijn voor verder onderzoek.

en de zelftherapIe van Lambooy-Clabbers 8 •
Zelfbehandeling en zelftheraple zijn belangrijke verschijnselen, die een
eigen plaats Illnemen, zowel tegenover de zelfhulpgroepen als tegenover

Ad a Binnen onze samenlevlng treedt de termzelfhulp naarvoren om een

gaat om een zachte technologie (medicijnen. therapeutlsche methoden,

meuwe ideologie aan te duiden, dOOD ons verder aangeduid als ze/fhulp-

zwangerschapstest), die wordtaangeboden op een vrije markt, waar iedereen toegang tot heef!. De toepassing van de zelfhehandeling en zelftherapie gebeurt strikt mdividueel, zodat men met afhankelijk IS van anderen.
Hiermee wordt ook het verwantschap tussen zelfhehandeling en zelfhulpideologle aangesllpt: m beide gevallen wordt getracht het aandeel van
professionalS m de hulpverlenmg terug te drmgen en - zo mogelijk - mt
te schakelen. De rol van deskundigen bij zelfhehandeling ligt III het ontwerpen van dergelijke 'soft technologIeS' also ok III het malllpuleren van

op zlchzelf kan toepassen. Voorbeelden hiervan zijn: gestalt-zelf-therame

de profeSSlOnele hulpverlening. Een centraal kenmerk is dat zelfbehande-

ling met binnen een georgamseerd kader plaatsvmdt, maar dat het hier
ide%gle. Zelfhulp verwijst m dit geval naar het vermogen ~an de mens
(en derhalve de wenselijkheid) om zelf vorm te geven aan zlJn leven.
Meer specifiek kan er onder worden verstaan die vorm van hulpverlening,
waarbij men niet of met meer, van anderen afhankelijk is voor het ~.emgen

van zijn nood of behoefte. Deze zelfhulpideologle IS tot ontploonng gekomen aan het eind van de zestiger jaren als reactle op de dommerende
rol van de professIOnals en als pleidoOl voor de mondigheid van de

klient'.
Elementen van een dergelijke zelfhulpideologie zijn mm of meer Ultgesproken te vmden bij lllich, Freidson, e.a. Maar niet alleen deze 'W~l
zijnsideologen', ook beleidsverantwoOrdelijken worden de laatste ltJd
steeds vaker door deze zelfhulpideologie gelnspireerd 5 • Ook detltel van
het boek van Katz en Bender (1976) refereert aan deze betekenismhoud

en kan m dit verband beschouwd worden als een Slogan: 'The Strenght
m Us'.

Ad b Ze/fbehandeling kornt onder twee vormen v~~r. zelfmedicatle en
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de condities en verspreiding ervan (d.m.v. voorlichting o.a.)9,

Ad c Zelfhulp kan ook betrekking hebben op een aantal specifieke vormen van hUlpverlening, namelijk deze waarbij men tracht om samen met

lotgenoten een gemeenschappelijk ervaren problemahek te lijf te gaan.
HUlpmiddelen hiertoe zijn onder meer: doorpraten van de problemallek,
persoonlijke bewustwording, onderlinge steun en bemoediging. Prototype van deze hulpverlemngsvormen zijn de anonieme alcoholisten (AA).
De meeste definities van zelfhulp referen naar deze betekenisinhoud.

Duidelijkheidshalve zullen wij hier spreken van zeljhu/pgroepen.

11
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Hel lijkl ons wenselijk om het begnp zelfhulpgroep nader uit te werken,

probleem veel eerder onder de knie krijgt, dan degene die geholpen wordt.

door het construeren van een zogeheten ideaaltype. Hiervoor maken wij

Met andere woorden door het helpen van anderen, helpt men het beste
zlchzelf (Riessman, 1965)13

ander meer gebruik van een systernatisch overzlCht van de 10 de literatuur
voorkomende essenllalia van zelfhuJpgroepen (Maas, 1977: bfdst. I;
Killilea, 1976: 67-75).
De elementen van onS ideaaltype kUnnen wij als volgl groeperen: het
eersle elemenl specificeert het IllteractIe-verband, het tweede en derde
element bepalen het lidmaatschap van de groep, het vierde element duidt
de aard van de no od aan, terwijI de avenge elementen de hulpverlen ings-

'methode' 'Verder Ultwerken. Hiermee wordl tevens gepoogd de elemenlen
van ons ideaaltype naar pnontelt te ordenen, in die zin, dat het mteractIe-verband en het lidmaatschap pnontalr zijn tegenover de aard van
de no od, terwijl dit op zijn beurt voorrang heeft op de hulpverlenlllgsmethode. Ons ideaaltype van een zelfhulpgroep ziet er dan aIs volgt lilt:

Interactte-verband
I De hulpverlenlllg vllldt plaats III een pnmalre groep, gekenmerkt door
face-ta-face relaties.

Gegeven dit dnevoudig onderscheid, kan de afbakenmgsproblematJek
meer adequaat aan de orde worden gesteld. Twee standpunten zijn volgens ons zinvo1:

a Het eerste standpunt legt de nadmk op de zelfhulpgroepen, gesleund
door het feit dal het fenomeen 'zelfhulp' vooral VIa de zelfhulpgroepen
en de enorme groel van hun aanta]l4, III de publieke belangstelling IS gekomen. Zelfhulp verwijst III dit geval naar datgene, wat III en rond zelfhulpgroepen plaatsgrijpt. VanUlt dit standpunt IS de zelfbehandeling
weimg relevant, terwijl de zelfhulpideologie slechts van belang IS voor
zover ze met deze zelfhulpgroepen IS verbonden.
b Het Iweede standpunt gaal UlI van de zelfhulpideologle.
Deze ideologie poneert als waarde het vermogen van mensenom zichzelf
te helpen. Deze waarde wordt gerealiseerd op Iwee mveaus: enerzijds als

Lidmaatschap
De leden van de groep zijn lotgenoten: zij delen hetzelfde probleem1o
3 De groep wordt geleid door leden. De hulpverlenmg IS met-professionee!. De opnchlers van de groep zijn III het algemeen ook geen professIOnals.
A ard van de no od
4 De no od is overwegend Immaterieei en psycho-soClaal van aard.
Hoewel (itlrijke zelfhulpgroepen zlch rond een lichamelijke Zlekte of handicap formeren, staat deze ziekte of handicap loch nOOlt op zichzelf,
maar IS hij bij zelfhulpgroepen steeds met psycho-socIale elemenlen (een-

collectieve ondernemmg m zelfhulpgroepen. anderzijds als mdividuele

zaamheid, onbegnp, stigmatisermg e.d.) verbonden.

mime afhakemng kiezen. Wij zuHen op dit vlak genoemde elementen in
ogenschouw nemen, terwijl op emplf1sch gebiect ons onderzoek zich tot
de zelfhulpgroepen en een aantal daaraan gekoppelde probleemslellingen

2

5 Veelal gaat het om zeer specifieke problemen en aldus kan men zelfhulpgroepen als 'single-issue-groups'll typeren.
Hulpverlenmgsmethode
6

ondernemlllg via zelfbehandeling.
Een definitJeve keuze tussen beide standpunten valt op dil ogenblik nog
met te maken. Daarvoor IS het verschijnsel nog te zeer afhankelijk van het
spel der maatschappelijke krachten en lijkt hel III samenlevingsopzlCht
nog te diffuus. UitknstaIlisenng van het verschijnsel rond de zelfhulpgroepen of rond een bredere maatschappelijke strommg, die de genoemde

dne elementen III zlch zou bevatten, blijven op dit ogenblik beide nog
mogelijk.
Voor ons onderzoek betekent dit, dat wij op theoretisch vlak voor een

zal beperken.

De leden van de groep verlenen elkaar onderlinge steun. ervaringen

en emotJes worden onder elkaar mtgewIsseld.
7 De lecten wisselen onder elkaar informatIe mP2
8 De leden zoeken individueel (vandaar het in de Iiteratuur frequent

1.3

ZELFHULPGROEPEN EN HUN INBEDDING

voorkomen van uitdrukkingen zoals werken aanjezelf, elgen verantwoor~
delijkheid, persoonlijke verandering, wilskracht, enz.) en gezamenlijk
naar een oplossing van hun problemen.
9 De leden zijn afwisselend helpers en geholpenen. De leden die hun
probleem voor een deei hebben overwonnen, dienen als rolmodel voor
de anderen. In dit verband wordt III de literatuur vaak verwezen naar

In de literatuur worden zelfhulpgroepen en zelfhulporgamsatJes veelal in
een adem genoemd. Terechl, want vele zelfhulpgroepen maken deel Ult
van een zelfhulporgamsatIe (bv AA of WeIght Watchers); meuwkomers

'The Helper Pnnclple' van Riessman, dat stelt, dat degene die helpt, zijn

een leerzaam voorbeeld van de overgang van een zelfhulpgroep naar een

12

kunnen zich dan aansluiten bij bestaande kaders. Sorns ook ziet men dat

een zelfhulpgroep welke pas gedurende korte tijd bestaat, lendeert m de
nchtJng van een zelfhulporganisaHe. De SHchtmg Mensen van Nu levert
13
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zelfhulporgamsatie; een overgang ovengens, waaraan de Shchting ten
onder is gegaanlS_

Ook al is het m dit licht begrijpelijk dat men zelfhulpgroepen en -orgam-

Tabell: Het onderscheid tussen zelfhulpgroepen en zelfhulporgamsatles

saties vaak gezamenlijk de revue laat passeren, het is zeker onjUlst ze als

Analytische
kenmerken

een soort Siamese tweeling te beschouwen. Anders gezegd, het IS zaak
zelfhulpgroepen en zelfhulporgamsaties te onderscheiden (a). Bovendien
zijn er nogal wat zelfhulpgroepen aanwijsbaar die eXIsteren zonder de

eenheden van het
systeem

eenheden

leden

doefeinden van het
systeem

/Jflmaire doeleinden

onderlinge
verlenmg

secunda/re
emden

vnendschap en
gezelligheid,
plaatselijke socJale
actle

belangenbehartlgmg,
acuevoenng, enzo~
voorts ...

mterne different/aue

germg

reJatJef groot

actlvltelten

Ultvoerend

voorwaardescheppend

lnteractle

lUienSleve, directe
mteractJe tussen de
leden (face-ta-face
relatJes)

de eenheden mter~
acteren met erg
frequent met elkaar,
en vaak indirect

commumcatle

een-staps commumcatle

twee~ of meerstapscommumcatle

feiderschap

lllformeel

formeeJ

lidmaatschap

beperkt en gesloten
(cooptatie)

open

/Jartlclpalle van de
feden

identificerende
betrokkenheid

ratloneel afgewogen
betrokkenheid

middelen

meer middelen nodig
gennge middelen
nodig (en doorgaans (en doorgaans ook
ook aanwezlg)
aanweZlg)

Vormen van zelJhuf/J Zeljhufpgroe/J

zelfhulpgroepen en be~
stuurIijke admmlstratJe (hoofdbestuur, reglOnale besturen, staforganen)

paraplu van een zelfhulporganisatie, terwiji de overgang van een zelf-

hulpgroep naar een zelfhulporgamsatie met perse noodzakelijk IS (b).
Ad a Het onderscheid tussen zelfhulpgroep en zelfhulporganisalie kunnen we nader aanduiden door beide typen tegen elkaar af te zeUen door
mid del van een aantal analytische kenmerken, welke

In

tabel I schema-

tisch worden weergegeven. In dil verband werd aanslUlting gezocht bij
een aantal, m de literatuur frequent gebruikte, orgamsatlOnele kenmerken. Voor de duidelijkheid werden deze analytische kenmerken tot een
aantal hoofdcategorleen samengevoegd.
Uiteraard IS de dynamlsche relatle tussen zelfhulpgroepen en zelfhulporgamsatJes een belangrijk studieobject. In ons onderzoek zullen wij o.a.
nagaan hoe de transformalie van zelfhulpgroep naar zelfhulporgamsatie
verloopt, welke factoren m dit soort sltualIes een ral spelen, alsook welke

intern systeem

doe/~

succes en faten van de overgang bepaien. Zie Tabel 1.

Ad b In vele teksten over zelfhulp wordt de mdruk gewekt dat de zelfhulporgamsatle het onvermijdelijke eindstatlOn voor de zelfhulpgroep
zou zijn, alsook dat de zelfhulporgaUlsatie de emg JUlste, noodzakelijke
voedingsbodem voor zelfhulpgroepen

ZOU

vormen. Naar ODze mening

IS

dit onJUlst. Nogal wat zelfhulpgroepen liggen mgebed in de context van
soclale bewegmgen, belangenbehartlgmgsorganisatJes of and ere orgamsatlOnele kaders. Een en ander laat z!Ch verduidelijken door middel van
de volgende typologle l6 : zle Tabel 2.
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Zelfhuf/Jorgamsatle

hulp~

orgamseren en ver~
spreiding van een
bepaalde vorm van
zelfhulp

besluitvormmg

direct

trapsgewijze

refatle met de
omgevmg

actIeradius

beweegt Zlch OD
lokaal niveau

natlOnaJe (en soms
lnternatlOnaie) actIe~
radius

continui"telt

germg

matlg

mstitUlionele
context

Jurjdisch staww

feitelijke veremgmg

veremglOg met rech ts~
persoonlijkheid
(doorgaans stichtmgsvorm)
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Tabel 2: Contextuele typologie van zelfhulpgroepen
Context van
Nummermg

waarUlI geopereerd

Voorbeelden van de

word!

context

zelfhulporgamsatles

AA, WW. DA, Mensen
van Nu

'ad hoc' kaders

burenhU!porgamsatles
(Post]eSbuurt, Ndam),
Aktie 'Roken. ZQ leornt
U ervan af, Stichting
Leven en Gezondheid.

Omschrijving van de
zeljhulpgroepen
zelfhulpgroepen voor alcoholisten, vetzuchtlgen.
verslaafden aan drugs,
tranquillizers

1I

Radiopastoraat

III

IV

belangenbehartlglogsorgao13aties

soclale bewegmgen

praat- en contactgroepen,
(rouwenden, mensen die
van het roken af willen
iC~men, ex-gekaapten,
ouders van homofiele
kinderen

Harry Baconclub, Little praat- en contactgroepen
peopJe, Clienienbond,
(bv. ouders van autlstische
BUltenbeentjes.
kinderen of stomapatienStichting ter bevordeten in reglOnaal verband)
nng van de belangen van
autlstIsche kinderen en
hun ouders
vrouwenbewegmg,
homofielen (COC)

vrOllwenpraat- en theraplegroepen 17:
contactgroepen voor
homofielen

Van de m dit overzlCht genoemde zelfhulpgroepen zijn die van categone I
het meest bekend. Dit soort groepen zijn mgebed in zelfhulporgamsalles
als, AA, WW, DA, Mensen van Nu, enzovoorts. Deze orgamsalles fungeren als een goede paraplu voor nieuwkomers: de lokale zelfhulpgroepen
krijgen in prmcipe de steun en serViCe van de zelfhulporganisahe; de zelfhulporgamsatIe komt op voor de gemeenschappelijke belangen en treedt
op als woordvoerder tegenover overheid en publiek. De doelemden van
de zelfhulpgroepen en -organlsatJes zijn welhaast identlek: noodlemgmg
IS en blijft de belangrijkste drijfveer l8
De groepen van categone 11 zijn van de grond gekomen vanmt de zo genoemde <ad hoc'-organisaties (Mensen van Nu m de eerste fase, ex-gekaapte vanuit een stuk hulpverlenmg van de zijde van de overheid). Onder
deze categone rekenen wij oak die groepen, die gelieerd zijn met orgamsalies welke zlch professioneel (een stichtmg als Leven en Gezondheid)
of op vrijwillige basis (een burenhulporg~msatIe m de PostJesbuurt m
Amsterdam) met hulpverlening bezig houden l9
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In ons onderzoek zullen wij onder andere nagaan of, in welke mate en
onder welke condities zelfhulpgroepen succesvol m 'vreemde' kaders
kunnen ontstaan.
Dit geldt ook onder overigens gelijke omstandigheden, voor wat betreft
de hulpgroepen van categone III en IV (zelfhulpgroepen welke functlOneren onder de paraplu van 'categorale' belangenbeharlIgmgsorganisatIes of sociale bewegmgen). Vragen als: wanneer, in welke fase van de
belangenbeharllgmgsorganisatie of socIale beweging ontstaan dit soort
groepen?; onder welke condities opereren dit soort groepen succesvol en
onder welke condihes· met?; vormen dan ook een onderdeel van ons verder
onderzoek. Uiteraard is in ons onderzoek ook de vraag opgenomen of,
wanneer en m welke mate de zelfhulpgroepen van deze vier categoneen
van elkaar verschillen. De verschillen welke in dit verband op tafel komen, zuHen ongetwijfeld samenhangen met de verschillende contexten
waaruit deze groepen ontstaan zijn en functlOneren.
De zelfhulpgroepen mt de categoneen 11, III en IV zijn met m de context
van een zelfhulporgamsahe ontstaan, maar we! uit deze van ,een sOClale
bewegmg, een belangenbeharllgmgsorganisatJe of mt een zogeheten
'ad-hoc' kader.
Deze herkomst uit 'vreemde' kaders blijkt oak uit een afwijkende benaming. In tegensteHing tot de zelfhulpgroepen van categorie Iworden de
zelfhulpgroepen van categone 11, III en IV veelal praat- en contactgroepen en slechts een enkele maal zelfhulpgroepen genoemd. Met deze conceptualisenng als voornamelijk praat- en contactgroepen correspondeert
een zelfopvattmg van de leden van deze groepen: men Zlet zlchzelf met
als helper of zelfhelper, doch als lid van een actle- of presslegroep, of als
deelnemer aan een gespreksgroep'O
KennissociologisCh gezien is dit een interessant gegeven. In ons onderzoek willen wij dan ook nagaan welke factoren bij deze (bUlten)-wetenschappelijke beeldvormmg een rol spelen.
1.4 ZELFHULP EEN DERDE WEG?

De hulpverlemng wordt traditJoneel opgesplitst m hulp vanUlt pnmalre
en hulp vanuit secundalre kaders 21 , Over de Voor- en nadelen van beide
hulpbronnen is mtgebreid gepolemlseerd. Maatschappelijke achtergrond
van dit debat is de verschuivlng, waaraan de Westerse samenleving onderhevIg was en gedeeltelijk nog steeds IS, van een klemschalige. persoonsgebonden Gememschaft naar een grootschalige, anomeme Gesellschaft.
De hUlpverlening vanuit primaire groepen wordt gekleurd door kenmer-

17

•

ken van deze groepen also affectief van klimaat, express1ef, persoonsgebonden en diffuus m het functlOneren, Dit betekent dat hulp vanUlt pnmaire' kaders zinvol kan plaatsvmden. wanneer:

- de hulp m sterke mate persoonsgebonden van aard IS
- snelle aanpassmg mogelijk moet zijn

signaleerde leemte

1.5

- de helpende relatIe om een affectief geladen sfeer vraagt.
In dit 0pzlcht is hulp YaoUlt pnmaire groepen zeker te prefereren baven

de hUlp welke vanUlt secundaire kaders wordt gpboden. Deze hulp wordt
gekleurd door de kenrnerken van deze formele organisatles: affectlef-

In

de hu!pverlening op, doordat ze de sterke kanten

van de hUlp vanmt pnma1re- en secundaire kaders m zlch veremgen.
EEN UITDAGING AAN DE PROFESSIONALS

Zelfhulp en professlOnals 1ijken elkaar te bijten, a!thans dat IS de V1S1e
van diverse auteurs (Katz, 1965 en 1967; Dumont, 1974)23 Wij zouden

Tegenover de zwakke kant van deze hulpverlemng vanuit secundalre k~
ders, namelijk In affectief en expressief opZ_lcht, staat d~ kracht van d!t

echter liever willen spreken van een uitdagmg, omdat te verwachten is
dat onder meer de groel van het aantal zelfhulpgroepen de professIOnals
ertoe zal dwmgen zich ap hun eigen functioneren op fundamentele wijze
te bezmnen. Dit een ctergelijke bezinning kunnen dan nieuwe perspectieven graelen en volgens ons ook meuwe mogelijkheden voorprofeSSlOnais.
Ovengens IS er op dit vlak reeds heel wat beweging aan de gang. Zo zlet
en de hUlpverlenmgsmethadieken zowel binnen de zelfhulpgroepen als

soort hulpverlening: tegen de mstrumenteel hoogwaard1ge hulp kan de
pnma1re groep niet concurreren. Op het stuk van de mstrumentele deskundigheid schiet de pnma1re groep duidelijk tekort.

bmnen de professlOnele hulpverlenmg naar elkaar toegroe1en24
Bepaalde 'therapeuhsche pnncipes', die ook en wellicht vooral m zelfhulpgroepen voorkomen, worden tevens frequent aangewend in groepen,

neutraal van klimaat, instrumenteel, onpersoonlijk en gespecmliseerd.
Dit betekent dat de hulpverlemng vanUlt secundaire kaders dan geboden
is, als er gevraagd wordt om uniforme, onpersoonlijke en In Instrumen-

teel opZlcht hoogwaardige diensten.

Wat de hulp vanmt pnmaire kaders betreft, kan men steIlen dat het aan-

deel van deze hulpverlenmg m de loop ter tijd aanzlenlijk IS afgenomen
en op dit ogenhlik dermate uitgehold, dat's!echts' noden of probleme n

van beperkte omvang en sterk materieel van aard worden aangepakt"
Gesteld kan dan ook worden, dat een keuze tussen hu1p vanUlt pnmaire
of secundalre kaders in een aantal gevallen welmg aantrekkelijk IS. In een
aantal nood- of probleemsituabes zou men we1 eens tussen wal en schip

kunnen vallen! Dit IS bijvoorbeeld het geval, wanneer men no od heef! aan
1mmateriele hu1p vanUlt een persoonsgebonden klimaat, maar wanneer
de kanalen van de pnmaire hulp - om wat voor reden dan ook - afgesloten zijn. Of, wanneer hulpvragers met noden of problemen kampen, welke
een aanpak vragen, die zowel in affectlef en expresslef, als

III

lllstrumen-

teel opzlCht optimaal moet zijn.
Hierbij kan men onder meer denken aan:
- ontwenmngssltuaties: als men van een verslaving (alcohol, roken, tranquillizers, drugs, vetzucht, e.d.) wenst af te komen

- gewenmngssltual1es: a1s men m socma! opzicht beter (of weer) wenst te
functioneren, nadat dit sociaal functIOneren als gevolg van· een 'caiamlteit' problematisch is geworden (rouwverwerking, het verwerken van

n:

gelei~ en begeleid door profesSIOnals: emottonele steun, 'the helper prmcIple', Jotsverbondenheid, Ultwlsselen van gemeenschappelijke ervaring,
enzovoort s24 V oorbee1den zijn: hulp aan thUlsweglopers (J,AC-Amster-

dam, 1975), aan drugverslaafden m de Emilie Hoeve, aan oorlogsslacllloffers m het Centrum '45 te Oegstgeest (De Brum, 1977), enzovoorts ...
Ook bepaalde vormen van groepspsychotherap1een (zle o.a. M oeller,
1975), loU men m deze categone kunnen onderbrengen. Deze groepen
maken veelal deel Ult van een maatschappelijke context, die we1mg van
doen heef! met deze van de zelfhulpgroepen.
De.aoelstelling van de betrokken professlOnals is ook met gencht op het
creeren van autonome zeUbulpgroepen. Het gevaar is ons mziens reeel

dat de verworvenheden van de zelfhulpgroepen op den duur dusdamg
door de professlOnele hulpverlening word en geassimileerd, dat men aan
de zelfbulpgroepen zelf geen groelrmmte meer laat. Derhalve zou de

derde weg van de zelfhulp wel eens een doodlopend straatJe kunnen blijken te zijn.

Een ontwikkeling di~ voor de zelfhulpgroepen veel gunstlger IS, IS de

scheiding, borstamputatle, menopauze, enz.).

e;rolutIe van een tradltloneel of conventlOneel deskundigheidsmoctel naar
dlt van de zo genaamde kritische professional. Het onderscheid tussen de

Onze stelling w'dat de traditlOnele hulpbronnen m dit soort sltuahes tekort schieten. Zelfhulpgroepen zijn derhalve, naast de bestaande Pfl-

traditlOnele (of conventlOnele) professional en de krillsche (of neo-)
professlOnal komt m grote lijnen op het volgende neer.
In de traditioneel-profesSlOne1e opstelling gaat men ervan Ult dat de pro-

malre- en secundalIe kaders een derde weg en vullen als zorjamg de ge-

feSSIOnal weet wat goed is Voor de client. Hij is het die beslist omdat hij
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de kenms bezlt die dat mogelijk maakt en de client met. DaarUlt spreekt
een aenken over de client oat Ultgaat van diens onmondigheid. Een der-

gelijke denkwijze laat te weinig rUlmte over voor het medebeslissmgsrecht van de client over zijn elgen posll1e of gedrag, aldus Snel (1972: 18).
Evident IS, dat m een dergelijk traditioneel professlOnaliteitsmodel voor
zelfhulpgroepen geen plaats IS. V ooral ander de aanhangers van het medisch model is een negatieve beoordeiing van het fenomeen zelfhulp hOOI-

baar. Interessant IS m dit 0pzlCht het betoog van Bauer die m zijn kntiek
op zelfhuJporganisaties als negatief element o.a. noemt: het wegvallen

van het onderscheid tussen de deskundige en de patient (Bauer. 1971).
IlIustratJef is ten onzent ook de huiver bij de werkgroep 'After Care' (Van
Harberden en Lafaille, 1977a: 31 e.v.) om vrouwen die een borstamputatie hebben ondergaan met elkaar m contact te brengen; men w!l voorkomen dat liefbebbenge groepjes of theekransjes zouden ontstaan. In de
kril1sche of neo-professiouele opstelling IS de mteractle tussen de (kntJsche) professional en zijn client anders dan die van de traditionele professIOnal: er IS geen sprake meer van boven- en onderschikking (of sOClale
afstand) tussen professional en client: de reJatle tussen beiden is meer
symmetnsch. de relatie met de client IS gedemocratlseerd: de client is
mondig geworden en volstrekt gelijkwaardig.
Het zal duidelijk zijn dat de professional die op het punt van mteractJe
met zijn client knl1sch genoemd kan worden" met de zelfbelpers redelijk
goed Ult de voeten zal kunnen. Deze (neo-) professIOnal zal zijn deskundigheid met opblazen; integendeel. hij zal proberen -

80ms

zlch baserend

op twijfeis ten aanZlen van het eigen professlOnele kunnen (Tyler, 1972:
6-11) - rUlmte te laten voor zelfbulpgroepen. In deze bescheiden opstelling
passen dan ander meer het initieren en advlseren26 , de zorg voar con-

tmultelt, het vervullen vau staffunctles in zelfbulporgamsal1es en dergelijken.
Door Jertson wordt als een passende rol voar de professional genoemd
die van 'facilitator'. Deze auteur pIelt ook voor een zeer bescheiden opstelling Jegens de zelfhulpgroepen: 'Professional involvement (will) con-

tribute to the loss of that one value umquely chenshed by the self-help
group: the perceIved ability to help itself. mcluding the orgamzatlOn and
recrUItment of its own members' (Jertson. 1975: 144-145).

tot een plaatsbepaling van deze groepen binnen het totale welzijnsbeleici.
Ook al zlJn zellli.UlpgrOepen voor de overheid in een aantal opzlChten een
zeer aantrekkehjk alte~nalIef \kostenaspect!)27, toch zal het UltslIppelen
vah een adequa;;!t beleld op dlt terrem op ernstige weerstanden stuiten,
vooral omdat hIervoor een fundamentele herorientatie van het beleid

noodzakelijk IS. Geheel conform het a-polilIeke karakter van de verzorgmgsstaat 1ste fase (1945-± 1968) en slechts beschikkend over het beleidsmstrument van de subsidie, heeft het overheidsbeleid tot op heden Immers louter een stimulerende rol m de sfeer van de middelen gespeeld.

V. oor zover er al doelemden werden geformuleerd, lagen deze geheel en al
bmnen het domem vau de bestaande orgamsa!Jes (het particulier mltlahef). Overheldsbemoeienis met de hulpverlenmg heeft III deze fase van de
verzorgmgsstaat weliswaar geleid tot een enorme uitbouw van het hulpverlenmgsaanbod. doch in de kern is deze Ultgroei te kenschetsen als:

meer van hetzelfde. namelijk meer hulp vanUlt georgamseerde kaders;
andere hulp kwam nauwelijks of met in het vIzier.

~nze stell~~g luidt dat het beleid inzake hUlpverlening niet primair gencht
dIent te ZlJn op georganiseerde kaders. maar op de aard van de noden.
Aan:,aarding van dit Ultgangspunt impliceert een bijstellen van het beield III de nchtmg van een meersporen-modeL Hierm zal naast het spoor
van de georgalllseerde hulp rUlmte moeten zijn Voor het spoor van de

zelfbulp en de zelfbulpgroepen28 Het Ultwerken van dit meersporenmodel zal onder andere maeten betekenen ctat de overheid, de ondersCheiden hUlpbronnen niet langer met dezelfde eisen Voor subsidiermg
tegemoet treedt. De WeltlIg constructleve wijze - geen subsidie, geen mankracht, wel veeI mODle woorden - waarop bijvoorbeeld Mensen van Nu
door CRM is benaderd. zal dan tot het verJeden behoren.

Weliswaar zijn er mdicatJes welke wijzen op een zeer voorzlChtige beleldsombUlgmg op dit punt. In de zogenoemde Knelpuntennota en de
Struktuurnota Volksgezondheid zijn bouwstenen te vmden voor de stelhng dat aan de machtspoSItlC van het traditlOneie partlCuiier imtIatief
getornd wordt en dat er ruimte wordt gecreeerd v~~r nieuwe vormen van
p~rhculier Illltmtlef. En hieronder zouden we oak de zelfhulpgroepen

wIllen rekenen. T och moet men met te oplImlslIsch zijn. AIs men de genoemde nota's beschouwt als typerend voor het huidige welzijnsbeleid,
dan l~. er v~n de zijde van de overheid inzake zelfhulpgroepen geen be-

1.6

EN HET BELEID?

In de conceptie van de verzorgingsstaat wordt aan de overheid ook inzake

hulpverlenmg een belangrijke rol toegekend. AIs zodamg vormeu de zelfhulpgroepen oak voor de overheid een Ultdagmg: ze zal moeten komen
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langnjke stImulerende rol te verwachten. Beide nota's blijven de gedachte
Ultdragen dat hUlpverlenmg vanUlt georgamseerde, professlOnele kaders
de belangrijkste weg is waarlangs hulpverleumg adequaat kan plaatsvmdep. Voor het huidige beleid staan de zelfbulpgroepen nog steeds op
een Zljspoor. Wanueer wordt het sem op groen gezet?
21
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NOTEN
I Vele zelfhulpgroepen worden met afkortmgen aangeduid: AA (Anomeme AJcoholisten),
VIDO (Vrouwen m de Overgang), WW (Weight Watchers), DA (Drugs Anommus), enzovoorts. Genoemde groepen zullen m het verdere verloop van de tekst oak met deze afkorungen worden aangeduid.
..
_.
_
2 Een meer grondige uitwerking van hetgeen hler wordt betoogd is te vmden m een voort
gangsnotitie, die _ voorzover voorradig _ verJcrijgbaar 1S bij de auteurs. Hetzelfde geldt voar
een Ultgebreide literatuurIijst.
d b
d
3 Een mtvoenge bespreking van deze atbakenmgsproblematiek valt uiter~~r (VU1te~ e
opzet van dit hoofdstUk. We verwijzen hiervoor oaar ooze VQortgangsnotltle an arbeeden en Lafaille, 1977b).
..
1976' 40)
4 In de literatuur over zelfhulP wortH door sommige auteurs (o.m. door Kl11~ea,
.
aan Kropotkin hei geestelijk vaderschap van deze zelfhulpideo!ogle toegedlcht. VOlgens
ons echter ten onreehte. Onze argumentatie terzake IS te vmden mons voortgangsrapport
(Van Harberden en Lafaille, 1976b: 7 e. v.).
_
_
I
5 De loespraak van Staatssecretans Hendriks bij de mstallatle van de commlSsle N~~lo~a:e
Plan OVO is hiervan een ultgesproken voorbeeld. Enkele pas~~ges te~. adst.~ucue ..~. ook
belangrijk de verworvenheden van de verzorgmgsmaatschapplJ ook zlJn, ZlJ hou~eb
het gevaar in zich de mensen onmondig en onzelfstandig te maken. De mensen he en ~~
directe betrokkenheid bij elgen en andermanS welzijn voor een groat de:~ ve~l?ren. IJ
hebben steeds meer geleerd, pijn en verdriet te ontlopen en verantwooroehJkhetd vo~~ ~~
elgen gezondheid af te wentelen. Zij hebben "geleerd" de ~arg voar de elgen gezon el
Ult te besteden aan een steeds volmaakter lijkend gezondheldszorgsysteem. Van de andere
kant wordt de verantwoordelijkheid voor eigen welzijn langzamerhand geheel van de
mensen afgenomen door de alom tegenwoordige verzorgmgssystemen". Mede d~rom
worden wij gedwongen naar andere wegen voor gezondheidsbevordenng om te zlen .. I ~?e~
die de mensen minder afhankeiijk rnaken van de verzorgmgss~~te.m~n. De nadruk za I~r
bij moeten Jiggen OP zeljhu/p (onze curSlvenng - VH & L), vr~Jwllhgerswerk, klemschahgheid van organisatie en decentralisatie van bestuur...' (Hendn~s, ~.976: 2). (1973) Beide
6 Bovenstaande gegevens van Monasso en Dunell vonden WIJ bIj Aakster
.
onderzoekingen werden gepubJiceerd in 1972.
.
1
7 Dit wecrspreekt de in de literatuur gesuggereerde opvattl~g als zou .zelf~edlcatle a l~~~
voorkomen m de penode voordat de patient hulP zoekt blJ een medlcus. Er IS n~t?el1J
geen automatlsme dat de mens met een gezondheidsstoorms ~r automatlsch toe leldt ~e
dische hulp III te roepen voor zijn stoorms, veeleer moet men dlt hele proce~ van ~~t heb e~
van een gezondheidsstoorms tot het gaan naar een dokter Zlen als een beshskun Ig proces .
.. h t b k
(Aakster, 1973: 60).
8 Zie Schiffman (1976). Met de zelftheraPle van Lambooy-Clabbers bedoelen WIJ e oe
dat zij bezig IS te schrijven, aldus ons mtervleW met Mar.
. .
in
NatiOnaal Plan Oezondheidsvoorhchtmg en -Qpvoed g
9 . Ons inzlCns zou de commlssle
lOOk
hte technolo_
(OVO) zich OP deze terremen. namelijk v~n het ontwerpen ~an der:~e IJ e zac
gleen en het maatschappelijk begeleiden ervan. utterst verdlenstehJk ku~nen ma~en'1969'
lODe leden kunnen dan tegen elkaar zeggen: 'I know how you feel noW. (porner y,
.

:~9~~ gaat het bijvoorbeeld bij After Care (AC) met om kan~erp~tie~ten, rnaar o~ borsikankerpatienten Andere voorbeelden utt de sector van de lIchameltJke gezondheldszorg
zijn: psonasls-v~remging, diabetes-veremging Nederland, veremgmg van Huntmgton, verelllgmg van astmatici, werkgroep reumapatienten, enzovoorts.
.
.
12 Het gaat hier om mformatle welke op grond van ~en .stuk erVarmgSdeSkund(T~;~~ en
met van diplomadeskundigh.eid wordt uttgewIsseld. Zle hlervoor o.m. Borkman
.
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1.3 'While It may be uncertam that people receIvmg help are always benefited, It seems more
hkelY that the people giVing help are profiting from their VIce'. (Riessmann, 1965: 27).
14 Om emg beeld te geven van de 'expansiedrift' van zelfhulpgroepen, vermelden wij de
volgende gegevens. Na 1970 ontstonden de votgende zelfbulpgroepen of werden zij in Nederland ge"introduceerd: Mensen van Nu, Drugs Anommus, rouwverwerking onder alleenstaanden (PostJesbuurt), zelfhulpgroepen van weglooers utt tehuizen, actlegroep BUitenbeentJes. Clientenbond. ouders VlSUee! gehandicapten. vrouwen in de overgang, radicale
femmisttsche therapiegroepen (en weUicht nog enkele andere). OOk de mterne ontwikkeling
van de AA iIlustreert dit erg overtulgend: m 1938: 3 groepen, lD 1944: 300 groepen. 1950:
3000 groepen, 1957: 7000 groepen, 1975: 25000 groepen, over heel de wereld verspreid!
15 Zie de tekst over de Stichtmg 'Mensen van Nu' in Van Harberden en Lafaille (1977a:
15-18).

16 In de literatuur zijn ook andere typotogleen te vmden uitgaande van de aard van de
nood (Veenhoven en Rieuwers, 1976: 3; Bean. 1975: 8), de oPlosbaarheid van de nood
(Maas. 1977: 35 e.v.), de functionaiitelt van de groep voor de geestelijke volksgezondheid
(Levy, 1973). OOk te vermelden IS de typologle van Lieberman (1975: 101-102), die zelfhulpgroepen plaatst lD het leader van groepenngen met een therapeutlsch effect.
17 Een open vraag blijft het of we de actlVltelten binnen het zogeheten 'Human Potential
Movement' hiertoe ook rnoeten rekenen.
18 Dit betekent dat wij de visie van de Werkgroep 'Welzijnszorg BWA' (1974: 29-35) OP
clubs alS AA en DA met delen: AA, DA e.d. kUnnen met op eell lijn geste1d worden met
organisatles als Belangenveremglllg MinderJangen, Bond van Wetsovertreders, enz. Naar
onze menlDg IS bij AA, DA e.d.. geen sprake van orgamsaties OP baSls van belangenbewuSIzijn, doch van noodbewustzijn.
19 Voor nadere informatie over deZe groepen, Zle Van Harberden en Lafaille (1977a).
20 Zie bijvoorbeeld de problemen die d.e Clientenbond heeft met de retatle tussen soctafe
actle en hUlpverlening.
21 Het onderscheid tussen pnrnalre- en secundalre kaders verwijst naar het alom bekende
onderscheid tussen pnmalre- en secunda Ire groepen.
"
22 Zo blijkt Ult het onderzoek van Nauta (1973) dat burenhulp veelal neerkomt op: op de
kinderen passen; boodschappen doen bij ziekte; boOdschappen aannemen bij afwez1gheid;
planten en huisdieren verzorgen bij iangere afwezlgheid; levensmiddelen lenen. Op baSIS
van de resultaten van haar elgen onderzoek ('Het Utrechtse onderzoek') en de bevmdingen
Ult onderzoeken van Susman, Townsend, Willmott en Young, Rosser en Harris. Stehouwer
en Pfei1, komt Van Doorn-Janssen (l975a: 9 en 1975b: 33 e.v.) inzake famiJiale hulp tot het
volgende overzicht: financieie huIp (van bescheiden aard); huJp van meer vrouwelijk en
huishoudelijk karakter bij: ziekte van de hUlsvrouw, bevalling (voor en na), hulp van korte
en lange duur, hUIP lD de huishouding, hulp bij werkende moeder, lenen van een klelmgheid; door mannen verrichte hUlp (karweitjes in huts e.d.; mdifferente hulp (Oppassen OP
kinderen e.d.); raad en adVles.
23 Soms kan dit 'bijten' min of meer letterlijke vormen aannemen. Sommige profeSSIOnals
schrikken mderdaad niet terug vOor intlmidatIe en andere onaanvaardbare praktijken,
zoals o.m. tot uiting komt lD de sCheld- en drelgbneven die de Stichtmg Mensen van Nu
van deze zijde mocht ontvangen.
24 In ons voortgangsrapport soraken we in dit verband van ze1fhulp ais rnethode of werkwijze (Van Harberden en Lafaille, 1977b: 21-25).
25 Zie voor de andere'strommgen' binnen de kritische of neo-professIOnalitelt: Han Leune
(1971) en Nijkerk en Van Praag (1974: 15-17).
26 Cfr. Madison, In Van Harberden en Lafaille (l977a: 14-15). Zie ook de rol van dkt J.
Sommers lDzake rouwverwerking In de Postjesbuurt (idem: 29-30).
27 Een andere stimulans wordt ongetwijfeld gevorrnd door de resultaten van wetenschap-
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peiijk onderzoek. Studies zoals deze van Brammer (1974), Hurvltch (1970), en Tyler (1972)
maken duidelijk dat zelfl1Ulpgroepen zeer effectief kunnen zijn. Hier m den lande heeft
Van den Berg (1976) erop gewezen dat er ook bUlten de georgamseerde kaders effecueve
hulp kan worden geboden.
28 In beieidstheoretische termen geformuleerd: de strategIe van het knelPuntenbeieid behoeft een inkadermg in een meer omvattend beleidsplan, waarvoor het 'mixed-scanning'model van Etzioni (1973) als fundament zou kunnen dienen.
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2 Zelfhulpgroepen in de Westerse
samenleving: Geschiedenis en
verwachtingen voor de toekomst*

onderwijs. psycholog1e, toegepaste sociologIe en geneeskunde. Al deze

diSCIplines hebben overduidelijk het belang, de waarde en m .bepaalde
gevallen de noodzaak aangetoond om de 'consumen!". de 'client'. de
'leerling', de 'patient' te betrekken bij het eigen ontwikkelingsproces,

omscholing of socialisahe. Ook het leveren van een bijdrage aan beslissmgen over de eigen toekomst hoort hierbij.

Alfred H. Katz en Eugene I. Bender,

Deze convergerende ontwikkeiingen hebben geresulteerd III het heron(-

Na vele Jaren nauwelijks aandacht te hebben besteed aan zelfhulp of zelf-

dekken van verscheidene orgamsaties gebaseerd op zelfhulp~. natuurlijke
hulp ~ en zorgsystemen van bloedverwanten. familie, kenmssen en geestverwanten. Deze bestaan a1 smds onheugelijke tijden maar vallen tegenwoordig extra op in een penode gekenmerkt door een radicale afbraak
van de soclale kaders en onrust als gevolg van contactarmoe en vervreem-

hulpgroepen, bestuderen soclaal-wetenschappelijke onderzoekers de

dingo

laatste tijd verschillende aspecten van zelfhulpgraepen - hun geschiedems, acllvltelten, structuur. dynamJek. ontwikkelingsstadia. hun effecten

De huidige discussle over zelfhulp is al zo'n 20 Jaar aan de gang hoewel

op de leden en op de professlOnele gemeenschap. Welzijnwerkers ont-

er smds kart een opvallende toename te Zlen IS van mensen die zich met

dekken (opmeuw) de mogelijkheden van deze vormen van zorg en behandeling: ze realiseren zich dat 'natuurlijke' of 'spontane' hulpverle-

het verschijnsel bezlghouden. Hij weersplegelt ook politleke en interna-

ningssystemen duidelijk van grate waarde zijo.
Deze kUnnen zorgen voar alternatieve wijzen van helpen naast de hulp
van profeSSlOnele ins tan ties en mstellingen en die van mensen met een

In 1954 bY, was het thema van de International Conference of SOCIal
Work: 'het bevorderen van het welzijn door zelfhulp en gezamenlijke

2.1

lNLEIDlNG

pnve-praktijk.

tionale vraagstukken.
actie'. De deelnemers hielden zich bezlg met de naweeen van de Tweede
Wereldoorlog - verwoestingen, zlekte, honger- en met's mensen pogmgen

om aan hun baslsbehoeften te voldoen. Soms bracht overheidsmgrijpen
de ap1assing maar vaak oak werd deze rechtstreeks door mspannmgen
2,2

Het

AANVULLING EN CONVERGENTlE
IS

met moeilijk de vele, elkaar belnvloedende redenen voar deze re-

cente golf van grote belangstelling aan te wijzen, Ten eerste hangt deze
aandacht nauw samen met het ontstaan van een algemene soclale bewegmg van ~vergeten; groepen en ~consumenten;.
Deze beweging spruit gedeeltelijk voart uit de discnminatie van en het
bllltens1U1ten uit de maatschappij. Hiervoor zijn de mstellingen in de

maatschappij verantwoordelijk omdat ze falen wat betreft maatschappelijke zorg en steun Voor de behoeftigen, gestlgmatiseerden. vereenzaam~
den en nonconformisten. Ook weerspiege1t deze toenemende belangste1ling bepaalde ontwikkelingen binnen het professlOnele denken: een convergentie van theone. onderzoek en praktijk op het gebied van het

*

Oorspronkeiijke tItel: Self-heJp groups 10 Western sOcIety; history and prospects 10
Journal of applied behavioral SCience, Jrg. 12. 1976 or. 3 pp. 265-282. Overgenomen met
westemmmg. Venaald door Jan Maas.
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van de bevolking tot stand gebracht
Achteraf gezien erkende deze conferentIe het belang van een maatschappelijke bewegmg die lange tijd genegeerd was door de beleidsvoerders m

vele landen, De nadruk die ze legde op zelfhulp en gezamenlijke mspannmgen, had grote gevolgen voor de in opkomst zijnde, na-oorlogse, nationalistIsche gevoe1ens omdat ze aantoonde dat de maatschappelij,ve

krachten die aan de gemeenschappelijke, wederzijdse hulpactlVltelten ten
grandslag lagen. een gevolg waren van elsen mt de bevolking om OP grote
schaal het natlOnaal mkomen, goederen, diensten en kansen te herverdelen, De Nederlandse welzijnswerker J, F, de J ongh gaf als volgt het
belangrijkste thema van de conferentle weer:

'In leders leven en III ledere groep zijn zelfhulp en hulp van anderen gelijkwaardig, Ze zijn een weerspIegeling van de grandslagen van de menselijke sltualIe, Het een begmt waar het ander emdigt of faalL GezIen III
het perspectlef van het menselijk leven als geheel vullen zelfhulp en hulp
27
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van anderen elkaar aan. Het zijn geen tegenpolen'. (De J ongh, 1954: 51).
Het belangrijkste doel van dit artikel IS een gedetailleerd overzicht te
geven van de histonsche achtergrond en ontwikkeling van de zelfhulp m
de westerse gei'ndustrialiseerde landen.

groep. De sterkere stammen die deze samenwerking ontwikkelden, vorm-

den een meuw type soclale orgamsatie; de dorpsgemeenschap. De zwakkere stammen vlelen volgens Kropotkin UIteen en verdwenen van het
tonee1.
Kropotkin toont verder aan dat in de middeleeuwen de groepen hun hulp

met meer beperkten tot louter wederzijdse. fysieke steun om te kunnen
2.3

ONDERLINGE HULP (MUTUAL AID) ALS FUNDAMENT

,

Tot enkele jaren na de Franse revolutle en de post-N apoleontische reactie

er m wetenschappelijke en filosofische publicalIes welmg te vinden
over wederzijdse hulp en samenwerking. De ellende veroorzaakt door de

IS

industriele 'revolutte was voar auteurs en hervormers als St. Simon,

Proudhon, Engels en Robert Owen aanleiding de levensomstandigheden
van de E uropese arbeiders te onderzoeken. Hun denkbeelden over het
leiderschap, de aard en de fichtmg van de vereiste, sociale hervormingen

verschilden sterk van elkaar. Maar gemeenschappelijk m hun denken

overleven. T och was m de middeleeuwen en m de RenaIssance de weder-

zijdse hulp vaak beperkt tot bepaalde. mensen. Alleen aan de vertrouwde
leden van de elgen groep, gilde of gemeenschap werd hulp geboden.
V reemden, relzigers. pelgnms, lichamelijk of geestelijk gehandicapten
waren aangewezen op de kange hulp van de kerkelijke en stedelijke liefdadigheid CKropotkin: 184-221). De grenzen van de zelfhulp weersplegelden een kleInsteedse vlsie~ de vooroordelen ten gevolge van de sterke
gerichtheid op de elgen godsdienst, ras en gebied waren sterk. Het na-

tlOnaal en mternatlOnaal denken - mogelijk en noodzakelijk m een onderling afhankelijke wereld - was nog met aanwezig.

was de gedachte dat de achtergestelden moesten samenwerken om te

komen tot verbetermg van hun soclale posllIe (Harnngton, 1973).
Verscheidenen verbreidden de idee van leefgemeenschappen en vakverem-

gmgen voor de productie van goederen voor het algemene welzijn. Deze
theoreticl echter stelden zlch wederzijdse hUlp slechts m bepaalde delen

De afhraak van de op het feodale systeem geonte, wederzijdse hulp werd
gevolgd door de UItvaardigmg van de armenwetgevlllg in het Engeland

van de maatschappij voar. Hun studies riehtten zlch Dp hun elgen tijd.
Ze verzuimden een analyse te maken van de historische context waann

van komngm Elizabeth. Hiermee kon men mensen dwmgen zlch op een
bepaalde plaats te vestIgen of naar een andere plaats te verhuizen. Brandmerken en dwangarbeid waren eveneens middelen om de arbeider te
straffen voor zijn armoede en mvaliditeit. De arbeidersklasse koesterde

wederzijdse hulp voorkwam. Hun publicatIes werden m hoofdzaak UItgegeven voordat op het emd van de 1ge en m het begin van de 20e eeuw

de begrijpelijke wens om vrij te zijn van de landheer en de baljuw van het
graafschap - de belastmgmner. Robin Hood en andere vogelvrij-ver-

het debat over het soclaal darwmisme losbarstte.
Qp veie mameren echter bereidden deze bijdragen aan de theone over het
sociale leven de omvattender analyse voor van wederzijdse hulp en zelf-

klaarden stonden buiten de Engelse wet maar de geest en erfems van hun
wederzijdse hulp zijn bewaard gebleven in volksverhalen en legendes.

hulp door Peter Kropotkin.

In de volgende eeuwen werd de socmle wetgevmg geleidelijk UItgebreid

In zijn mvloedrijk meesterwerk. Mutual Aid. ageerde Kropotkin tegen
wat hij beschouWde als de negatieve polilIeke en ideologlsche gevolgen

gezondheidszorg. Maar hiervoor was een lang en hard gevecht nodig

van het soclaal darwinisme. Door het weerleggen van de theorie van de

peringen. Gelijktijdig werden de soclale gevolgen van de mdustneJe en

voortdurende strijd om het bestaan toonde hij aan dat binnen de over-

de agransche revolutie ten valIe merkbaar. Voor een steeds groeiende
bevolking ontstond in soclaal en economIsch opzlCht evenals op het gebied van de gezondheid een steeds groter wordende chaos.

tot ze tenslotte op een meer algemene basis voorzag in de welzijns- en

levende diersoorten wederzijdse hulp een elementair verschijnsel was

(Kropotkin, 1972: 27-82). Stammen of clans overleefden alleen wanneer

door organisatIes als gilden, vakbonden en hervormmgsgezmde groe-

er zeden en wetten bestonden die sociale rechtvaardigheid en gezamen-

lijke ache bevorderden (Kropotkm: 85-96 en 109-110). Inderdaad was de
vroege ontwikkeling van de menselijke samenwerkingJuist de voorwaar-

2.3.1 De verenzgmgen tot onderling hulpbetoon (friendly soctelles) en
de vakbonden

de voor het ontstaan van de beschaving. Deze samenwerking ontstond
ult het verzamelen van voedsel en het beschermen en verdedigen van de

Een umeke msteUing die de gewone man m Engeland ontwikkelde om
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het hoofd te kunnen bieden aan de spanmngen veroorzaakt door de in-

dustnalisatie, was de veremging tot onderling hulpbetoou. De eerste

In een publicatie Ult 1806 verdedigde ColqU~on de opnchtmg van een
landelijk systeem van veremgingen tot wederZI]ds hulpbetoon. In dezelfde

vormen waren afgeleid van het giIde.
V roege voorbeelden zijn de 'Incorporation of Carters' (1555), de 'U nited

publicatie schreef hij: 'Zonder een groot aantal

General Sea Box' (1634), de 'Fraternity of Dyers' (1670), de 'N orman
SOCIety' (1703), de 'Goldsmith's Fnendly SOCIety (1712) en de 'AnCIent
SOCIety of Gardners' (1716). De namen onthullen dat beroepsgroepen een
belangrijke steun hadden aaneen dergelijke zelforgamsatIe. Lord William
Beveridge, de architect van de Engelse welvaartsstaat, drulete het zo Ult:
'De oudste van deze veremgmgen .... zijn ofwet Schots ofwe 1 Frans van

2.3.!.I

oorsprong. Een van de redenen voor de oprichting van dergelijke stich-

tIngen door d.e Hugenoten IS het felt dat zij als vreemdelingen met In aan-

merking kwamen voor onderstand onder de armenwetten die door koningin Elizabeth waren uitgevaardigd. Zodoende werden ze gedwongen

tot zelfbulp. Voorzover deze reden voor heu gold, gold die ook voor de
Schotten. Daar bleven de overheidsvoorzlemngen voor een verlichtmg
van de armoede achter bij die In Engeland'. (1948: 22-23).

a~men,

zouder: er geen

rijken zijn omdat rijkdom de vrucht van de arbeld IS en arbeld alleen
ontstaat m een toestand van armoede·. (Colquhon, 1806: 7-8).
Tegenwerkmg

Van het begm af ontmoetten de veremgmgen tegenstand van ~e_ werkgevers. Deze beschouwden hen als een voedingsbodem voor pohtIeke .en
klassenstrijd. Een waarnemer van de wolkammers m LeICestershlre

schreef in 1751:

.

'De wolkammers nchtten een aantal jaren geleden een soort corporatIe

(hoewel zonder officiele goedkeuring) op. Hun eerste voorwendsel was
dat ze hun arme broeders wilden verzorgen die zIek zouden worden of
geen werk zouden hebben .... en toen de vereniging groter werd, stelden
ze hun patroons de wet evenals hun leden - ze bepaalden n1. dat memand

voor mmder dan twee shilling per dozijn wol mocht leammen; dat geen
patroon een leammer in dienst mocht nemen die geen lid was van hun

V60r 1800 werden 191 van dergelijke veremgmgen opgencht. Hun belang
werd benadrulet door de Ultvaardigmg m 1793 van een wet: de 'Act for
the Encouragement and Relief of Fnendly SocIeties', waarin m de Inleiding wordt gesteld:

vereniging; als hij dat toch zou doen, was afg~sproken dat .l!lemand voor
hem zou werken .... en ze maken vaak mlsbrmk van de eerhJke werker; ze
ondersteunen elkaar nog meer nu ze een landelijke orgamsaUe hebb.en
opgericht. Ze houden vast aan de hoogte van ?un loon waardoor ledlg-

'Afzonderlijke fondsvorming voor wederzijdse steun en uitkeringen aan

heid l.p.v. arbeidzaamheid wordt aangemoedlgd. AIs lemand van hun

genoemde leden die zlele, oud of gebrekkig zijn, heef! waarschijnlijk een

organisatie geen werk heeft, geven ze hem ~en kaartJe.~n geld om 1~. de

zeer gunstige uitwerking doordat het geluk van de mensen wordt bevorderd en tegelijkertijd de lasten voor de staat worden vermmderd'.

dichtstbijgelegen plaats met een eigen afdelmg waar hI] oole hulp lerl]gt,
werle te zoeken. Hierdoor is het mogelijk het hele land door te reIzen,
waarbij hij in elke afdeling verwend word!. Hij hoeft geen cent van zlch-

(Nicholls, 1898, II: 110, Zle oole Beveridge, 1948: 63-65).

zelf utt te geven of een spat werk uit te voeren. Dlt IS ook nagevolgd door
Ook soc1010gen, economen en hervormers uitdie tijd noemden deze ver-

de wevers ... : (aangehaald m Morton en Tate, 1957: 18-19).

emgmgen van groot belang. John Barton, auteur van de belangrijke verhandeling: 'Observations on the circumstances Which mfluence the con-

beroep op de gemeente om financiele bijstand heeft behoeven te doen.

Gedurende de tweede helft van de 18e eeuw nam de polillelee agltatle
sterle toe. Rellen waren het gevolg van voedseJteleorten, prijsverhogmgen,
de betrokkenheid bij oorlogen m het bUltenland, loonsverlagingen en.de
invioed van de Franse revolutIe. G. D. H. Cole merlete over de groel van
het aantal kapitalisllsche ondernemingen m die tijd het volgende op:
'Deze groei maalcte het de leer]ongen moeilijker het meesterschap te ver-

Zelfs op dit moment blijkt vOlgens het bewijsmatenaal van de commlSSle

werven. Daarom bogen de gezellen naarmate ze zlch er bewuster van

voor de armenwetgeving dat het er erg wewIg geweest zijn. Dit wordt

werden dat er geen hoop was op promolle, de actlVltelten van hun han-

overduidelijk bevesllgd door een vergeIijking tussen de graafschappen
van het aantal armen en het aantal leden van de verenlgingen. M eestal
vindt men dat wanneer het eerste aantal groot IS, het andere klein is en

delscooperatles, welke ,oorspronkelijk vaak sterk leken op de veremgmgen tot onderling hulpbetoon, meer en meer om tot die van ~e,vakbonden
voor de verbetei'ing van hun omstandigheden of de verdedlgmg van hun

omgeleeerd'. (Barton, 1934: 68-69).

posltie'. (Cole en Wilson, 1951: 82).

ditlOn of the labouring classes of SOCIety' (1934), schreef:
'Sir F. Eden (een beleende autontelt op het gebied van de armenwetten
en de veremgingen tot onderling hUlpbetoon van die tijd) deelt ons mee
dat er tot 1797 nog geen enkele veremgmg tot onderling hulpbetoon een
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In antwoord op de zelforgamsatie van de arbeiders en de arbeidsters
nam het parlement m 1799 en 1800 de beruchte 'Combination Acts' aan.

ook dron!cen was en voor het verzmm de begrafenis van een van de leden
van het broederschap bij te wonen. De glasmakers, welke in 1755 een

Onder deze wetten werden alle vakbollcten illegaal verklaard omdat men

veremgmg stichtten, legden aan hun leden een boete op als ze een bij-

ze beschouwde als orgamsatles die een negatlef effect had den op de
hande!. De stakingen hielden echter met op en de orgamsatles en activl-

eenkomst niet bijwoanden of wanneer ze hun beurt oversloegen om
zitting te nemeD in het bestuur. Ook als iemand de gang van zak:en op

teiten van de arbeidende klasse bleven voortbestaao.

een bijeenkomst verstoorde, werd hem een boete gegeven. Gokken werd
bestraft evenals het doorvertellen van de regels van de verenigmg aan

2.3.1.2 Soclale en politleke bewustwording,
Zodoende dienden zowel de vakbonden als de verenigmgen tot onderling
hulpbetoon - de belangrijkste, wederzijds hulpgevende organisaties op
het emde van de 18e en III het begin van de 1ge eeuw - er met alleen Vaor
om te' voorzien III de baslsbehoeften van hun leden maar ook om hen te
politlseren - In hedendaagse term en, om hen bewuster van hun situatie

te maken. Samenvattend lijken wederzijds hulpgevende groepen voor de

bUltenstaanders. Dit laatste werd beschouwd als een sChending van de
erecode en een bedreiging voar het voortbestaan van de verenigmg.

Thompson (1963: 419) schat het totale aantalleden van deze veremgmgen
op 648.000 in 1793, 704.000 in 1803 en 925.000 in 1815. Bovendien lieten
vele van deze veremgingen zlch met bij de autonteiten reglstreren vanwege de vijandige houding van de overheid tegenover hen.

Engelse arbeider en zijn gezm toen even natuurlijk geweest te zijn als de

straatbendes voor de achtergestelde jeugd vandaag.

2.3.2.1

Structureel gezlen een subcultuur

Structureel gezlen werden deze verenigingen locaal georganiseerd en ge-

2.3.2 De gelijkems tussen de veremgmgen tot onderling hulpbetoon en
de huidige zelfhulpgroepen

leid. Ze bestuurden zlChzelf. Ze hadden velefunclles zoals het verstrekken
van lenmgen aan de behoeftigen, het zorgen voor de zleken en het ver-

Er blijken enkele boelende overeenkomsten te bestaan tussen de 00[spronkelijke Engelse verenigmg tot onderling huIpbetoon rond het emde

stapjes en feesten. De verenigingen streefden waarden na die leken op die
welke tussen verwanten gelden. Ze zijn daarom te beschouwen als quaslprimalfe groepen. Thompson zegt hierover:

zorgen van begrafenissen. Ze organiseerden ook avondjes. picmcs, Ult-

van de 1ge eeuw en enkele hedendaagse zelfhulpgroepen - vooral die
welke naar het model van Alcoholics Anonymous zijn opgezet. In beide
werd veel waarde gehecht aan conformlte!t m denkw.ijze en gedrag. E. P.
Thompson merkt over de koppeling van zelfdisclpline aan het gemeenschapsdoel m de Engelse veremgingen op:
'Regels Ult ± 1750 die we nog kennen van de wevers Ult Manchester, laten
al een angstvallig nauwgezette aandacht Zlen voor de vastgestelde handelwijzen en procedures. De leden van de vergadermg moeten m een bepaalde volgorde zltten. De deuren moeten gesIoten blijven. Er zijn nauwkeurige regels voor het beheren van de kas. De leden warden eraan her-

mnerd dat onmatlgheid, vijandigheid en goddeloosheid voor de vltalitelt
van de maatschappij funest zijn'. (Thompson, 1963: 418).

"De beslotenheid van de vereniging en de ontoegankelijkheid voor toezicht door de hogere !cringen zijn nu jUist bewijzen van de groel van een

onafhankelijke arbeiderscultuur met elgen mstellingen. Dit was de subcultuur waaruit de minder stabiele vakbonden en vele, binnen deze cul-

tuur getramde vakbondsleiders voortkwamen. De regels van de bond
waren in veel gevallen een Ultgebreide verSle van de gedragscode van

veremgingen zoals het zlekenfonds. Soms werd deze - zoals m het geval
van de wolkammers - aangevuld met procedures van de gehelme vrijmetselaarsloge'. (Thompson, 1963: 420-421).
De princlpes van de verenigmgen benadrukten chnstelijke liefdadigheid,
het sociale in de mens en de vQortdurende behoefte aan wederzijdse nulp
en steUD. De verenigingen 'gebruikten de begnppen mt de leer der chris-

V olgens Thompson waren de verantwoordelijkheid, nodig voor het beheren van de kasgelden, het ordelijk verloop van de bijeenkomsten en
de bedachtzame beraadslagmgen over omstreden gevallen (wel of geen
noodgeval) een toetssteen voor het vermogen zlchzelf te kunnen redden.

telijke naastenliefde en voerden de idee van het broederschap op ....
samen met de sociale denkbeelden van het soclalisme van OWen·. (Thompson, 1963: 422).

Bovendien k:onden de verenigingen aan de leden boetes opleggen voor

dronkenschap, vechten of andere overtredingen. Het broederschap der

Thompson zegt verder:
'Geestelijken, fabneksmspecteurs, radicalen en vele anderen maakten

Maltezers legde een boete op voor elke k:eer dat men, waar of wanneer

melding van de omvang van de wederzijdse hulp in de armste wijken. In
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tijden van nood. werkeloosheid. stakingen, zlekte. kraambed was het de
arme die ledereen die m zijn elgen wijk woonde. hielp', (Thompson: 423).
In dezelfde geest sehrijft Foster dat 'de veremgmg tot onderling hulpbetoon de enige soelale mstelling was waarmee het grootste deel van de
arbeidersbevolking als volwassene III aanraking kwam (Foster, 1974:
216).

Een paar caoperatles van vaar de tijd van Owen waren valgens Beatnce

Webb v66r 1800 on!staan. De teden ervan waren Engelse arbeiders die
in 1<.orenmolens werkten of als bakkers wer1<.zaam waren. Het waren 'consumentenverenigmgen die ontstonden uit een groelende onvrede onder

de armere bevolking met de woekerprijzen van molenaars en bakkers
die d.eze 1<.onden elsen omdat ze een monopoheposltIe mnamen .... en

zleh beZlg hielden met het produetJeproees'. (Webb. 1893: 41),
Wanneer we naar de huidige sltuatie kijken. kunnen we zlen hoe stevIg
zleh de idee van de veremging tot onderling ttulpbetoon m Engeland genesteld had; tegen 1900 waren er 27.000 van deze veremgmgen, m 1945
waren er nog steeds zo'n 18.000. Hun diensten bestonden lilt huisvestmg,
hUlzenbouw, ,handel in landbollwproducten, het leiden van cooperatleve

boerderijen, bijstand aan arbeiders; leningen voar het verzekeren van vee
en eooperalieve wmkels (Beveridge. 1948: 24, 30-31. 87-88. 97-106 en
352),
2.3.3

Consumentencooperatles*

Algemeen wordt aangenomen dat de georgamseerde samenwerking van
consumenten ontstond ten tijde van de industrH~le revolutie. Ze ontwik-

kelde zleh het snelst III Engeland omdat daar de industnele revolu!!e
begon. Ze kwam eehter ook elders voor. E. P. Roy (1964) heeft de eerste
voorbeelden In Europa van op wederzijdse hulp gebaseerde ondernemingen gedetailleerd beschreven. In de midd eleeuwen maakten de ZWltserse

melkverkopers hun kaas gezamenlijk. Aandeelhoudersmaatsehappijen
ontstonden III SpanJe. Portugal en Frankrijk vanwege de noodzaak de
kosten van relzen Voar verkenmngen en kolomsatle op te brengen. Het

vroege, voor-industriele. landelijke kredie!stelsel dat zleh in DUltsland
ontwikkelde, was de voorloper van de huidige

boere~leenbank.

Vele andere ontstonden als antwoord op de 'UnIOn Shop Movement' Ult
1828-1832. Deze bewegmg beliehaamde het standpunt van Robert Dwen
dat 'goedgeleide handarbeid de bron van alle rijkdom en van de natlOnale
voorspoed is'. (Cole en Wilson. 1951: 132). In deze groepen was dUldehJk
Roehdale bewegmg bleven er echter maar wellllg bestaan. In 1862 waren
er m Engeland en Wales zo'n 440 eooperatles met III totaal 90.000 leden
gereglstreerd. In 1890 was dit aantal gestegen tot 1300 verelligmgen met
meer dan 900.000 leden (Hobhouse. 1906: 33-34).
Cooperatieve ondernemingen van .consumenten waren mateneeJ gezlen,

beperkt van opzet. Ook als de behehamlllg van het prlllelpe van de wederzijdse hulp hadden ze hun beperkmgen. Ze konden met ontkomen
aan de averheersing door de grotere, rijkere. op wmst maken genchte
bedrijven van het monopalie-kapltaIisme. Ook beheersten ze de nslCo's
en de grillen van het marktmechamsme en de verandermgen In de sm~ak
van het publiek niet. Even belangrijk als het falen op economlsch gebled
was hun onvermogen voar hun leden te fungeren als een groep waaraan
deze zich voar hun eigen idenutelt en steun konden refereren. De samenhang van de groep hing af van de wins!. d~ w.i~stuitkeringen en de scham-

meling III de prijzen. (De 'finanel;;le bmdlllg' IS volgens Marx en Fromm
een slechte basis om er een veremgmg op te grondvesten waarvan de

functJe het eontmu;;ren van een saamhongheidsgevoel en de zorg voor
De Engelse veremgmgen tot oncterling hulpbetoon en de expenmenten
met cooperatleve wmkels (bv. de Rochdale Society waarvan wevers,
schoenmakers en and ere ambachtslieden allemaal matenaal voor hun
werk en consumptiegoederen betrokken) hadden in Europa en later m

Canada en de Veremgde Staten een verreikende mvloed, In Rusland.
Frankrijk en Denemarken werden III de tweede helft van de 1ge eeuw op
de Roehdale Society lijkende, eooperatJeve winkels opgeneht. In de
Veremgde Staten vond een geslaagde toepassmg van de princ1pes van de

Roehdale Society pas plaats

III

de twmtJgste eeuw (Roy, 1964).

* De auteurs zijn dankbaar voor de huJp van dr. Elizabeth Hefferm van de UCLA School
of public health bij het verzamelen van de histonsche gegevens voor deze paragraaf.
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een element van wederzijdse hulp op te merken. Tot d.e opkomst van de

de mensen is).

2.4 WEDERZIJDSE HULP IN DE VERENIGDE STATEN

In het begm baden de eerste Amerikaanse kolo111sten in de kleine pla~~sen
elkaar op grand van nabuurschap spontaan hulp ~~n. Men ging b.lJeen

wonen om de noodzakelijke goederen te vervaardlgen en voor de besehermlllg tegen de natuur. Histonseh gezienhlelpen dekolomsten elkaar
ook bij de bescherming tegen de mensen dIe ze hadden verdreven - de
indianen.
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De oorspronkelijke wederzijdse hulp op het platteland en m de landbouw
In

2.4.1

Vakcentrales en wederzijdse hulp*

de koJonien was van korte dUUf, hoewel ze nog even terugkwam

tijdens de Grange Movement. De vruchtbaarheid van het land en de vrijheid van de onderdrukkende staatscontrole leidden tot het opgeven van

Hoewel daar gemakkelijk overheen wordt gekeken, zijn er in de vakbonden en vakcentrales veel van de pnncipes die ten grondslag liggen aan de

gezamenlijke ondernemingen op landbouwgebied en In de nijverheid.
Daarvoor in de plaats trad in de produktle. het eigendom en de COll-

wederzijdse hulp, aan te wijzen. Histonsch gezien was het bondslokaal

sumptie stork het individualisme naar voren hetgeen voor de Amenkaanse samenlevmg zo kenmerkend IS.

een plaats waar de gewone leden informeel konden praten met een bedrijfscontactman of een and ere arbeider over de situatIe op het werk of

over persoonlijke problemen. Het kon zeker worden gezlen als een toevluchtsoord waar men steun kon krijgen tijdens stakmgen en penoden

N aarmate het leven

In

de stad en op het platteland ingewikkelder werd,

ontstonden nieuwe vormen van zelfhulp om het hoafd te kunnen bieden

aan de gemeenschappelijke moeilijkheden. Tegen 1800 hadden groepen
melkverkopers veremgingen tot wecterzijdse hUlp opgericht om voer voar
het vee te kopen en een markt voar hun producten veilig te steHen. De

Mormonen werkten gezamenlijk aan lrngalIesystemen. Ze leverden gezamenlijk arbeid en brachten geld bijeen om water naar de droge gebieden van Utah te leiden (Wieting, 1952: 7).
In het midden van de 1ge eeuw waren de meeste kwalen verbonden aan
de mdustriele revolutJe'm Engeland aanwezlg m de Veremgde Staten:
lange werkdagen, lage lonen, kinderarbeid, chromsche ziekten onder de
arbeiders en overbevolkte. onhygiemsche steden. De opstandige reactJe
hiertegen nam een aantal vormen aan. Een ervan was de creatle van utopische, cooperatieve dorpen of communes; de bekendste hiervan waren

eerder opgemerkt is ten aanZlen van Engeland), werd het 'broederschappen' bestaande uit vakbondsleden, hun vrouwen en kinderen vrijgelaten
door te gaan met typische actiVltelten op baSIS van wederzijdse hulp zoals
regelingen voor begrafenissen, leningen en socmle verzekenngen.
In de zeventiger Jaren van de 18e eeuw werd een bond van consumentencooperaties, de 'SovereIgns of Industry' . opgencht. Deze beweging werd
overgenomen door de 'Knights of Labor', een alIes-omvattende nationale

vakbondsorgamsatIe. In 1886 had deze 703.000 leden.
De Kmghts of Labor zette ook productJecooperalIes op. Andere bonden
volgden de Kmghts of Labor na. In 1890 steunden zo'n 135 bonden cooperatIeve gemeenschappen. De meeste ervan mlslukten vanwege eco-

nomische redenen, moeilijkheden op Juridisch gebied met het verkrijgen
van staatserkennmg en een vijandige houding van het publiek tegenover

de leefgemeenschappen die rond 1820 opgezet waren naar de ideeen van
Fanny Wnght en Owen. Als remedie stelden ze de opnchtmg voor van

groepen die verbonden waren met de arbeidersbeweging (Commons,

cooperaties die voldoende land en gereedschap ter ondersteumng van de

1961).

leden

•

van werkloosheid. Gedurende de lange tijd dat men de bonden beschouwde als samenzwenngen ter beteugeling van handel en nijverheid (zoals

In

bezlt moesten hebben. Bij de meeste ervan mislukte de opzet

vrijwel meteen na hun oprichting.

Gedurende de Jaren van mdustne!e en klassenstrijd in de tijd na de burgeroorlog bleven de leden van de vakbeweging en hun leiders zoeken

In de steden begonnen sommige vaklieden en arbeiders uit verschillende

naar middelen om zich te verzekeren van economlsche zekerheid. Programma's tot wederzijds voordeel voor de leden konden warden onder-

industrietakken campagnes vocr een verhogmg van het levenspeil door
het organiseren van vakbonden die langzaam-aan-actles en stakingen als

pressiemiddelen toepasten. Toen colleclIeve onderhandelingen of stakingen geen mvloed b!eken te hebben op de fabnekselgenaren en het
vijandige of onverschillige. voor het grootste deel op het platleland wonende publiek, zetten enkele van de meer ondernemende bonden wmkels
voar de leden op waar ze artikelen tegen lagere prijzen konden kopen

dan op de vrije mark!. Een aantal factoren had een negatieve mvloed
op het voortbestaan van deze wInke!s - slecht leiderschap, concurrentIe
en het overschaduwen van het persoonlijk, economisch handelen door de
dreigende burgeroorlog.

36

steund met contributles en hoofdelijke heffingen. Zo zetten al rond 1860
de 'Molders', de 'Spmners' en de 'Typographical Workers' door de'bond
gefinancierde programma's voor de geneeskundige verzorgmg en voar
de uitkermg van pensiaenen op. De onwilligheid van commerciele bedrijven om de 'Railroad Engineers' te verzekeren dwong die bond een
elgen verzekeringsprogramma te creeren.

"* Voor de gegevens In deze paragraafwerd dankbaar de hulp van Arthur Carstens, vroeger
werkzaam bij het UCLA institute of industnal relations, aanvaard.
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2.4.1.1 HUlsvesting en Banken
Zowei in theorie als m de praktijk zou wederzijdse hulp grotere gevolgen

ondernemmgen zoals de 'Rand SchOOl' trokken arbeiders, orgamsatoren,
studenten en mtellectuelen aan voor hun colleges. De mv10edrijke 'N ew

kunnen hebben als toevoeging aan of vervangmg voor militante actie.

School for SOCIaj Research', opgencht na de eerste wereldoorlog, stond
duidelijk positief ten opzichte van de arbeidersbeweging en gaf vele cur-

De ontwikkeling van de verschillende vormen van wederzijdse hulp in de
arbeidersbewegmg was een reactie op de realitelt van de zwarte lijst, antivakveremgings- en ~sweethaert'-overeenkomsten en het gebruik van sta-

sussen over aspecten van de Amerikaanse arbeidersbewegmgen.

kingbrekers.

In het midwesten en westen bestond veel belangstelling voor het onder-

wijs aan arbeiders. In Colorado, Idaho, Kentucky en West-Virgmla,
In de twmtiger en dertlger Jaren van de 1ge eeuw hebben de vakbonden
zlch beziggehouden met het orgamseren van gezamenlijke huisvestmgsprojecten als een natuurlijk gevolg van hUn strijd voor een verbetering
van de woningen en van de teleurstellende ervaringen op economisch ge-

staten waar bittere en langdurige stakmgen en door de regermg Ultgelok-

te, gewelddadige aches tegen stakers voorkwamen, bevatte het onderwijs

waarop ze stonden, werden gezien als een tastbare aanwinst. De arbelders waren er enigszms van verzekerd dat ze er tijdens perioden van

voor arbeiders een politleke interpretatie van de aard van het Amerikaanse kapitalisme. De depressle in de dertiger Jaren en het opmeuw ontstaan
van grote conflicten in de industrie veroorzaakten een hermeuwde belangstelling voor onderwijs voor arbeiders waarbij de nadruk Jag op regionale scholen, bijvoorbeeld het 'Brookwood Labor College'. 'Common-

werkloosheid en stakingen met Ult zouden warden gezet. Bovendien was

wealth College' en de 'Highlander Folk School' in Tennessee. De laatste

een afgewerkte en plezlerige leefrUlmte voar de vakbondsleden temidden
van droefgeestige, op de oude manier gebouwde womngen zowel voor de

bestaat nog steeds en is een voorbeeld van een democratlsch geleid, regionaal. dicht bij de bevolkmg staand onderwijscentrum. Het is er trots

bondsleden als de buitenwereld een zlchtbaar bewijs van de posltleve resultaten van gezamenlijk optreden. De 'Amalgated Clothing Workers of

op dat men onderwerpen op een gewone, eenvoudige wijze benadert.
Deze onderwerpen lop en van het klassenprobleem en de toekomst en de
controle van de Tennessee Valley Authonty naar het behaud van de effems aan volksliedjes m Appalachia.

bied met de consumentencaiiperahes. De appartementen en het land

America; nam de leiding in dergelijke bouwprogramma's.

Van 1904 tot 1924 werd regelma!lg op ledere landelijke vakveremgmgsconvenue voorgesteld de oprichtmg van elgen banken te ondersteunen.

2.4.2

De etmsche dimensze

In 1920 kocht de 'InternatIOnal ASSOCiatIOn of Machimsts' het grootste
deel van het aandelenpakket van een bank in Washington aan. Later

shchtte de 'Locomo!lve Engmeers' een bank; binnen enkele Jaren waren
er 36 banken met meer dan 136 miljoen aan middelen m het beZlt van de
bonden (Beard, 1939).

De massale emigratie naar Amerika bracht voor de emigrant en zijn gezm
veel aanpassmgsproblemen met zich mee. De meerderheid bestond Ult

boeren. Deze vonden het moeilijk hun weg te vmden m het 'land met de
onbegrensde mogelijkheden', hoewel hun arbeid m de landbouw en de
industne een belangrijke factor was III de economische graei van het land.

2.4.1.2

Opleidingen voor de arbeider

Voor de arbeidersorganisatles was de grate interesse voor de arbeiders-

opleiding een andere, belangrijke zaak. In vroegere tijden was de oplelding mformeel van karakter. Ze was gebonden aan de dagelijkse werkzaamheden en de eisen van bonden. Na de eeuwwlsseling echter werd het
onderwijs aan de arbeiders beschouwd als een deet van het opkomende
'onderwijs voor volwassenen' - met alleen met het oog op een verbetenng
van de werkomstandigheden maar ook om de kwaliteit van het buurtleven te verhogen. Een van de eerste voorbeelden hiervan was de 'W omans

Trade U man League' die m 1905 in N ew York een school voor vrouwe,lijke arbeiders opnchtte. De grootste Amerikaanse stad was een belangrijk centrum voor deze vakbondsactlvitelt; door de bonden gesteunde

38

Er is veel bewijsmatenaal dat aantoont dat lmmlgranten die na 1880
binnenkwamen, elkaar snel na hun aankomst opzochten om elkaars hulp
te vragen in de strijd tegen de elsen van het dageJijkse bestaan. De meuwkomers stonden voor vele problemen. De 'smeltkroes; was III werkelijkheid een heksenketel van vijandige gevoelens tussen de graepen Immigranten van verschillende herkomst aan de ene kant en tussen hen en de
al langer aanwczlge en beter geasSlmileerde, Anglo-sakslsche Immlgran-

ten aan de andere kant. Of ze nu

ill

de dichtbevolkte en onhygiemsche

sloppenwijken of in de praine wQonden, de nieuwkomers moesten vech-

ten voor hun bestaan, een meuwe taal leren en tegelijkertijd het hoofd
bieden aan de vijandigheid of het gebrek aan begnp van veel groepen ill
39
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1

waardeerden deze laatsten de 'noblesse oblige'-sfeer met waann de hulp
gegeven werd. In 1906 publiceerde de 'Liberal ImmigratIOn League' een
boek (de belangrijkste autenr daarvan was op dat tijdstIp president van
de universltelt van IlIinois) waarm het hele scala van de joodse zelfbulporgamsalIes die in 1892 in verschiIlende steden bestonden, werd beschreven. Deze waren: a) veremgmgen voor renteloze leningen, b) begrafemsveremgmgen (een ervan m New York verzorgde tijdens de 16 jaar van
haar bestaan voor meer dan 12.000 mensen een kosteloze begrafems),
c) veremgmgen voor hulp aan moeders, d) broederschappen voor het bezoeken van zleken, e) onderkomens voor reizigers. Vrijwel al deze groepen waren relalIef onafbankelijk van de 'officleJe' mstantles hoewel er
wel banden waren met de gewone 'United Hebrew CharitIes' en de synagogen (James e.a., 1906).

de bevolking met mbegrip van de pers, de rechtbanken, de politie, de
scholen en de welzijns- en-liefdadigheidsinstellingen.

Het IS niet verbazmgwekkend dat door het gebrek aan steun van de bUltenwereld de immIgranten zich naar binnen rich ten en uitgebreide netwerken voor zelfbulp en wederzijdse hulp opzetten. De geschiedenis v~n
deze mspanningen m MassaChusetts v66r 1914 IS illustratIef (Handhn,
1959: 84-88). De Gnekse gemeenschap daar verleende Via de 'PanHellemc Umon' wederzijdse hulp. Het was een landelijke orgamsalIe
waarvan het hoofdkantoor m Boston geveslIgd was. De orgamsatle gaf
hulp In geval van ziekte en overlijden. In de woorden van een staatscornrnissle voor irnmlgratie: ~zij moedigde een houding van zelfbulp aan In
de gemeenschap'. In 1912 had de 'Pan-Hellemc Umon' 20 afdelingen m
Massachusetts, een met 1000, dne met meer dan 500 en twee met 200
leden. De Italiaanse Immigranten zetten geen overkoepelende orgamsatle
op maar creeerden liever gemeenschappen die bestonden uit Immigranten
Ult bepaalde steden of streken in het moederland. Sprmgfield had in 1910
op een Italiaanse bevolking van zo'n 3000 mensen 12 verschillende gemeenschappen die elk diensten voor zleken en voor and ere zaken vernchtten voor gezinnen uit een bepaalde stad of streek in Italie. D~. LltouwerS m Massachusetts hadden naast 60 verenigingen tot wederzljdse
hulp 30 onderwijsgenootscMppen die colleges en cursussen verzorgden.
De 'Polish NatIOnal Alliance' met veel aClIeve leden waaronder ook jeugdigen was een belangrijke veremgmg onder de Slavlsche immlgranten.
In 1912 werd er melding van gemaakt dat een Poolse Immigrantenveremgmg accommodatIe voor een tijdelijk verblijf ter beschikking stelde aan
Po1en die in Boston aankwamen. Ook was er een ontvangstcommlttee
ter begroetmg van de Immlgranten wanneer ze van de boot kwamen. In
die tijd ook waren er m Massachusetts 31 goedlopende samenwerkmgsverbanden van met-engels sprekende consurnenten. Volgens het rapport
van een staatscomrnlssle waren dit 7 Litouwse, 6 Finse, 5 Italiaanse, 3
Poolse, 2 Franse, 2 DUltse, 2 Hebreeuwse, 2 Zweedse, 1 Belglsche en
1 Zweects-Finse verenigingen.

Tot slot van onze Ultgebreide, histonscfie terugblik willen we er op wijzen

dat, nadat de ImmlgralIe naar N oord-Amerika sterk was afgenomen en
de Immlgranten zlch hadden aangepast, de eerst belangrijke broederschappen tot zelfbulp en wederzijdse hulp III hoofdzaak opgencht om
tegemoet te Komen aan de behoeften van de Immlgranten en hun kinderen, de begrafemsveremgingen, de kredietbureau's, de verzekermgsmaatschappijen en de Landmanschaften langzaam m ledental achterUlt gmgen
en verdwenen.
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2.5
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In de ghetto's van New York, Chicago, Philadelphia en m soortgelijke
gemeenschappen nchtten RusSlsche en Poolse joden al gauw hun elgen
veremgmgen tot wederzijdse hulp op. Deze werden vaak 'Landsmanschaften' genoemd vanwege het feit dat familieleden en ander~n di.~ vanuit dezelfde streek of stad waren geemigreerd. zlch meestal hIer bIj aansloten. De eerder opgerichte Portugees- en DUlts-joodse liefdadigheidsveremgingen waren noch financieel noch psychisch toegerust om deze
laat-aangekomen Immigranten uit Centraal-Europa te helpen. OOk

:1

DE HUIDIGE SITUATIE

'I

In de jaren na de tweede wereldoorlog ontstonden meuwere vormen van
zelfbulporganisaties. De oorlog en de daarop volgende binnenlandse en
internatlOnale bewegmgen en cnses in de vijftiger en zestlger jaren - de
strijd voor burgerrechten, de oorlog III Vietnam, de oorlog tegen de ar-

'I

moede, de tegen-cultuur van de jeugd - legden beslag op de pubIieke belangsteUing en overschaduwden de veelzijdige, geduldige creatie van
structuren voor collectteve steun door talloze behoeftige, soclaal geshgmalIseerde, achtergestelde of soortgelijke mensen in verschillende socIale
strata en in vele gebieden van het land.

!

Organisaties van ouders van kinderen die vanwege een bepaald lichame-

lijk of geestelijk probleem zlek of gehandicapt waren. doken na de tweede
wereldoorlog als eerste op. Ze werden snel gevolgd door een veelheid van
op een bepaald doel genchte groepen. Het aantal groepen bereikte waarschijnlijk m de zeslIger jaren een hoogtepunt. Dit IS smdsdien zo gebleven.
Zolang het soclale leven en de sociale instellingen gebreken blijven ver41
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tonen, zal dit ongetwijfeld ook zo blijven. In dit gedeelte zullen we enkele
van de kenmerken en varianten van de huidige zelfhulpgroepen bespreken. Tevens zullen we een aantal vragen op theoretIsch en onderzoeks-

gebied aan de orde stellen.
2.5.1

Gencht op een bepaalde zlekte

Het ligt bUlten het bestek van dit artikel en bUlten onze mogelijkheden

om te proberen een inventans te maken van de zelfhulpgroepen die er op
dit ogenblik In de Veremgde Staten bestaall. Desalmettemm kunnen
enige representatieve gegevens met vrucht enkele van de tegenwoordige

buIletm van aprii 1970. InJum 1972 waren er m 20 Canadese steden dergelijke groepen). AIs men hieraan het grote aantal groepen tot wederzijdse hulp toevoegt zoals Voor ex-gevangenen, homosexuelen, de vele
vrouwen- en mannenpraatgroepen, communes. organisaties van voormalige druggebruikers enz., dan is het nu meer dan OOlt mogelijk van de
opkomst van een uniek verschijnsel te spreken - een brede, zeer gevari-

eerde zelfhulpbewegmg die zlCh Ultstrekt over N oord-Amerika en WestEuropa. Een schattmg van enkele honderddUlzenden groepen m de Verenigde Staten is waarschijnlijk lllet overdreven.

dimens!es van het verschijnsel illustreren.

2.6

De 'N ahonal AssociatIOn for Retarded Children; telde op het eind van
1968 1300 plaatselijke afdeiingen met een totaalledental van meer dan
130.000. De 'UUlted Cerebral Palsy AssocIatlOn of Amenca' heeft ongeveer 260 plaatselijke afdelingen, meer dan 100.000 leden en meer dan
50.000 vrijwilligers die het hele Jaar acbef zijn plus enkele honderddui-

Zoals Ult onderstaande. ruime defimhe blijkt. zijn er enkele onderliggende motieven die. ondanks de vele verschijningsvormen, de essentialia

zenden part-hme vrijwilligers tijdens geldinzamelingsaches. De 'Muscular Dystrophy Associatlon of Amenca' meldt meer dan 400 groepen
en over de 50.000 vrijwilligers. Andere zelfhulpgroepen die zich op een
bepaalde Zlekte nchten, zijn de 'NatIOnal Cysllc FibroSIS FoundatlOn'
met 152 lokale afdelingen en de 'NatIOnal Hemophila FoundatIOn' met
een afdeling m 52 staten (Katz, 1970). Alcoholics Anonymous (1966)
samen met de hulporgamsaties ervan geeft een aantal van 350.000 leden
op (met UltslUltmg van met-gerapporteerde leden) m ongeveer 12.500
groepen verspreid over de wereld.

In 1963 stelde Maunce Jaclcson een lijst op van 265 groepen die door
mensen met een gemeenschappelijk probleem waren opgericht. Deze
groepen verleenden op lokaal niveau een groot aantal ~iensten aan de
Jeden. Ze vlelen lllet binnen het kader van de normale dlenstverlenende
mstanhes. Het IS aannemelijk dat het aantal van dergelijke groepen nu
(in 1976) aanzienlijk groter IS aangeZlen er nauwelijks een week voorbij
gaat zonder dat de oprichtmg van een meuwe groep wordt aangekondigd Recente voorbeelden zijn: 'Parents Anonymous', 'Families Anon~
mous', 'Network Against Psychiatnc Assault' en de 'Fortune SOCIety'
De"Nahonal Welfare Rights OrganizatlOn" is een van de onlangs opgenchte groepen die veel publicIlelt hebben gekregen. In 1970 gaf deze organisatle op dat ze meer dan 100.000 contribuhe-betalende leden bad.
verspreid over 350 lokale groepen (Zie de nieuwsbrief van de 'NatIOnal
Welfare Rights OrgamzatlOn' van april 1969, Jaargang 1. nr. 1 en hun
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EEN DEFINITIE EN EEN CLASSIFICATlE

van het zelfhulpverschijnsel aangeven:
'Zelfuulpgroepen zijn klellle groepen. waarvan men op vrijwillige baSIS
lid wordt. De leden verlenen wederzijdse hulp en ze proberen een speclaal

doel te bereiken. De groepen worden meestal opgencht door peers die
bij elkaar zijn gekomen om elkaar hulp te geven bij het lemgen van een
gemeenschappelijke nood of het oplossen van een gemeenschappelijke
handicap of een probleem waardoor het leven ontwncht IS, of het teweeg
brengen van sociale en! of persoonlijke verandermg. De opnchters en
leden van dergelijke groepen vinden dat aan hun behoeften met wordt of
met kan worden voldaan door of via de bestaande maatschappelijke
mstanlIes. De zelfhulpgroepen benadrukken rechtstreekse mteractle en
het nemen door de leden van verantwoordelijkheid voor zIchzelf. Vaak
geven ze naast steun op het emotionele vlak ook materiele hulp. Ze zijn

vaak "oorzaakgencht" en verkondigen een ideologie of hangen waarden
aan via welke de leden een versterkt gevoel van eigen identiteIt verkrij-

gen: (Katz en Bender, 1976: 9).
In recente analyses van zelfhulpgroepen zijn een aantal opvallende elementen gebruikt bij de pogmg een bruikbare, systematlsche mdeling te
construeren. Redenerend vanuit het perspectlefvan de sociologIe van het
afwijkend gedrag veronderstelt o.a. Sagann (1969) een fundamenteel
verschil tussen twee soorten groepen III hun benadering van 'hoe men om

moet spnngen met afwijkend gedrag'. Groepen als de AA proberen het
stigma dat aan de groep als groepen aande leden gehecht IS, weg te ne men

door zich openlijk te bekennen tot de normen van de maatschappij dat wii
zeggen door 21Ch te bekeren (het opgeven van het devlante gedrag).
Anderen proberen op een andere mamer onder het stIgma Ult te komen. In'
43
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orgamsatIes van homofielen bijvoorbeeld proberen de ~devianten' het
stigma te bestrijden door het organiseren van actlviteiten die erop gencht
zijn de houding van de anderen m de maatschappij te hervormen of
veranderen.

Zich bascrend op de ideeen van Durkhelm en Weber merktBender(l971)
op dat het nuttlg IS de zelfhulpgroepen te sltueren op het contmuum dat
van 'sacred' naar ~secular' loopt: hoe sterker de, aard van het probleem
psycho-soclaa/ bepaaId wordt, des te meer nemen de symbolen en
structurele kenmerken van deze groepen een sacraal m plaats van een
wereldlijk karakter aan.
Nog een andere manier van classificeren IS de groepen onder te verdelen
naar de mate waann hun aandacht naar binnen of naar bUl/en IS gencht.
De eerste die hun aandacht voornamelijk naar binnen richten,
concentreren zich op de leden. Ze wijden zich aan de belangen van hun

ledenbestand. N aar bUlten genchte groepen wijden hun aandacht aan
sociale doelen voor grote groepen m de bevolking bijvoorbeeld
hervormmgen op welzijnsgebied of het democratiseren van het leger. De
structuur en doelen van naar binnen gerichte groepen zijn bedoeld om
verandenngen teweeg te brengen in de-publieke opinie over de wetgeving
zodat het opnemen van voor hen mteressante doelen m het socIale beleid
wordt bevorderd. De intensitelt van de peer-groep mteractle III de naar

bUlten genchte groepen IS lager; de betrokkenheid van de leden bij deze
groepen IS meestal mmder consistent en intens.

H elen Hall] ennmgs (1947) heeft twee verschijnselen met betrekking tot de
kleme groep bestudeerd die ook van toe passing zijn op de zelfhulporganisatie - de psyche-groep en de soclO-groep. De psyche-groep is
voor elke lid ervan Zlnvol. De groep heeft een bepaalde Ultwerking op hem.
Kenmerken van zo'n groep zijn spontamtelt en mtensleve. persoonlijke interactie. Socio-groepen zijn "koelei', formeler en onpersoonlijker: ze hebben 'secundalre' kenmerken. Het onderscheid van] ennings
hangt met af van de persoonIijkheid, partijen of klieken; het heeft betrekking op structurele verschillen of keuzes die door de leden op een bepaald
ogenhlik worden gemaakt. Operationeel gezien kan de psyche-groep worden gedefinieerd III termen van de keuzes van degenen met wie de
leden vnendschappelijk zouden willen omgaan; de soclO-groep wordt bepaald door de keuze van degenen met Wle de leden zouden willen werken.
Al deze onderseheiden zijn eenzijdig en betreffen slechts een gedeelte van
het verschijnsel zelfhulp. De betreffende onderzoeker typeerde de groe44
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pen met behulp van de aspecten die hij toevallig op dat moment bestudeerde. Op grond van een overzleht van de bestaande literatuur hebben
we kortgeleden (Katz en Bender, 1976) een typologie gepresenteerd bestaande mt vijf typen zelfhulpgroepen. Deze typologIC IS, hoewel VoorlOplg van karakter, waarschijnlijk de omvangrijkste en meest omvattende
die tot nu toe verschenen IS:
a Groepen die pnmair de aandacht nchten op zelf-ontplooiing en persoonlijke groel.
Deze worden door zlChzelf en anderen vaak als 'therapeutisch' aangeduid. Zoals 10 de naam: 'Amencan Federallon of Therapeullc Selfhelp
Clubs'. Een andervoorbeeld van dit type zelfhulpgroep IS Recovery, Inc.
b Groepen die zlch pnmalr nehten op de pleltbezorging ten behoeve
van sociale rechten. Pleitbezorging behelst het ter discuSSle stellen van
bepaalde.zaken, het 'opvoeden' van bestaande instellingen, profeSSIOnals.
het pubhek, eonfrontatie, oprakelen van allerlei kwestles en het voeren
van campagnes die betrekking hebben op socmle wantoestanden. Ze kan
zowel betrekking hebben op veelomvattende zaken zoals de wetgev1Og,
het opzette.n van nieuwe. dienstverlenende mstellingen. de verandering
m het b.el~ld van bestaande instanhes, enzovoorts als ten behoeve zijn
van mdlVlduen, gezmnen en andere kleine groepen. Het IS kenmerkend
dat dergelijke groepen als 'Welfare Rights OrganizatlOns' en de 'Committee for the Rights of the Disabled' beide soorten actlVltelten ontplooien.
c Groepen Wler pnmalre doe! het is alternalleve leefwijzen te creeren.
Deze groepen zetten in het algemeen voor zlchzelf nieuwe leef- en arbeidsstructuren op. Individuele groel en zelfvervulling zijn neven-effecten van
dil proees; ze behoren echter met tot het pnmalre doel. Voorbeelden
zijn: 'Gay Liberation', 'OperatlOn Bootstrap' en verscheidene communes.
d 'Outcast Haven' of 'Rock Bottom' groepen. Deze groepen bieden een
toevluchtsoord aan wanhopigen die proberen voor zichzelf bescherming
tegen de druk van het leven en de maatsehappij te krijgen of zlch te behoeden voor geestelijk of liehamelijk verval. Dit type groep elst meestal
een totale mzet, het biedt een besehermende omgevmg, men leeft in gemeenschap, er is streng toezicht door peers of mensen die reeds met
succes hun eigen, gelijksoortige problemen hebben overwonnen. V oorbeelden van dit type zijn: de 'X-Kalay-FoundatlOn' in Vancouver, Bntish
Columbia, de 'Synanon FoundatlOn' (tenmmste m de eerste fase na het
ontstaan) en vele andere organlSalles van ex-verslaafden aan drugs.
e Groepen van 'gemengde' aard. Deze hebben met een van de bovengenoemde doelemden als pnmalre doelstelling maar bezllten de kenmerken van een of meer typen. Voorbeelden zijn 'Parents without Partners'
en sommlge groepen van ex-gevangenen.
45
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2.7 ENKELE THEORETISCHE EN PRACTISCHE PUNTEN

2.7.3

We beweren niet dat onze hierboven gepresenteerde tYPologie een defimtieve is nach willen we de discussie over het onderwerp sluiten. Eerder

Nauw verwant IS het patroon, als dat er al is, van de groel en de ontwikkeling van zelfhulpgroepen. De klassleke soclologen zoals Weber, Michels

wHlen we het veld openen voor onderzoek en dialoog. Een dergelijke

en anderen nemen aan dat de graei van een arganisatie

typologIe kan nuttig zijn aiS een leidraad voar de conceptualisatie en het
onderzoeken, van een aantal opvallende zaken van theoretisch en prac-

de volgende stadia omvat: a het chansmatlsch leiderschap van het begm

In

het algemeen

Wardt ~.ervangen: b er antstaat een bureaucratlsche structuur~ c men past
zlch vflJwel geheel aan aan de maatschappij; d de leden gaan streven naar

tisch belang. Dit zijn onder andere a dwang yersus persoonlijke vrijheid

het voortbestaan van de groep, ongeacht of de groep m staat IS haar

III de groepen; b continuItelt versus vervangmg van ctoelen; c de stadia m
de groei, verandenng, verval en herstel van een groep; d gevolgen voar
de structuur van een naar binnen versus een naar buiten gerichte houding.
Laten we deze punten wat nader mtwerken:

doelen te bereiken.

In zijn studie mt 1961 over de ervaringen van zelfhulpgroepen van ouders
van gehandicapte kinderen analyseerde Katz hun geschiec1ems met be-

2.7.1

hulp van het begnp ·~natural history'~ Hij onderscheidde 5 stadia die ty"'
perend waren voor hun groeiproces: I het ontstaan, 2 het stadium van de

Ad a

mformele organisatie, 3 de opkomst van het leiderschap, 4 het begin van

Dwang versus vrijheid m de groep kan worden uitgedrukt m termen van
door sommlge zelfhulpgroepen geeiste, ideologische conformltelt versus
. de vrijheid, spontanitelt en acceptatle m and ere groepen. Deze vanabele
lijkt belangrijke consequenbes te hebben voor de structuur van de groep

de formele orgamsatle, en 5 betaalde stafmedewetkers en professionals.
B,oewel invloedrijk aJs een van de eerste theoretische formulenngen,

dlent het model van Katz m het licht van latere ontwikkelingen verder

en voar de partlcipatIe door de Jeden. Een hypothese zou kunnen zijn dat
hoe grater de mate van ideologische conformitelt is die van de Ieden ge-

emplrisch onderzocht en herzien te warden. Een aantal zeUbulpgroepen

namelijk hebben er bewust naar gestreefd om bureaucratlsering of professlOnalisenng te voorkomen. Zij hebben Zlch met naar het vijfde stadium
van het model ontwikkeld. In and ere groepen worden de leidersposlbes

vraagd wordt, hoe lager de graad van parUcipatle in de zelfhulpgroepen
zal zijn. Gezlen vanuit dit stand punt zou het leerzaam zijn groepen als
AA, OA of Seventh Step die een sterk ontwikkelde ideologle en mamer

opzettelijk door telkens andere mensen bezet. Enkele van de geprofesslOnaliseerde groepen proberen nu de participaue van de lec1en te her-

van werken hebben te vergelijken met groepen als Parents without Partners die noch een conformlstische overtuiging noch een gestandaardiseer-

stellen op een meuw en hoger peil dan m het begm van hUn ontwikkeling

de mamer van het houden van bijeenkomsten hebben. Vergelijking van
dergelijke ideaaltypen wat betreft de structuur, de dynamiek, de partlcI-

(enkele daarvan zijn de door de auders opgerichte graepen rus de 'U mted

Cerebral Palsy ASSOCIatIOn· en de 'NatIOnal ASsocllltlOn for Retarded
Children'. Deze hebben zlch ontwikkeld tot grote landelijke mstellingen
met een uitgebreide, professlOnele stat).

patie van de Jeden en de betekems voor de leden ZOll nuttlg zijn.

2.7.2

Ad b

Verandenngen van doelstelling. Terwijl over dit aspect van zelfhulpgroepen nog nauwelijks emplnsch onderzoek IS gedaan, lijkt het onderwerp
van aanzienlijk belang te zijn. Het is immers waarschijnlijk dat patronen
van verandenng en conflict m zelfhlllpgroepen in verband staan met
diepgewortelde ideologische en met waarden samenhangende verschillen

2.7.4

I

I

Het lijkt bijzonder nuttlg groepen die Zlch naar binnen orienteren te vergelijken met groepen die zich naar buiten orienteren. Deze genchtheid

kan betrekking hebben op de betrokkenheid van de led en, structurele
a~pecten,

die tot mting komen nadat er eerst consensus heef! bestaan over de taken.
Zelfhulpgroepen veranderen zodoende vaak hun doelemden waarna er
zlch vaak groepen afsplitsen of de groep zelfs mt elkaar val!.
46
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grael en antwikkeling en relaties met anderen. Er zijn aanwij-

zmgen dat groepen die zijn opgencht na of naar aanleiding van de protestbeweging en op het emd van de zestIger ]aren, meer naar binnen gencht
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zijn dan eerder opgerichte zelfhulpgroepen. De zelf-verandermg door
bewuster leven - wat gedefinieerd kan worden als de ·privatlsering van
de nood' - III de eerstgenoemde groepen staat in contrast met de sociale
en poliheke ache die kenmerkend zijn voor groepen m and ere penoden.

Thompson, E. P., 1963, The making of the English working class, London.
W~bb, B. P., 1893, The cooperallve movement In Great Britam, London.
Wletmg, C. M" 1952, The progress of cooperatives, New York.

Zoals duidelijk begint te worden, vormen de zelfhulpgroepen bij ultstek

een laboratonum voor het onderzoek van vele aspecten van het gedrag
kleine groepen en van de socIale invloed in e,en veranderende samenlevmg.

III
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Zelfbulp in opmars*

3.2 DE WORTELING IN DE AMERIKAANSE TRADlTlE

De Anomeme Alcoholisten (AA) worden door velen als het klassleke

voorbeeld van een ~elfhulppr?gramma gezien. Het IS een georgamseerde
pogmg van alcoholIcl om zlchzelf binnen een religieuze gemeenschap te

Matthew P, Dumont

3.1

laten worstelen op de weg naar matlgheid en rechtschapenheid Het begon
III 1935 in Akron, Ohio maar, zoals HUfVltz2 heeft aangeto~nd, Jag de
oorsprong ervan m de Oxford Groep, die later bekend werd als de Morele
Herbewape~mg ~Moral Rearmament). De Oxford groep was een religleuze bewegmg dIe er vanuit gmg dat zondaars door een schuldbekentenls
konden worden genezen en, eenmaal gerellllgd, de verantwoordelijkheid
hadden ?m andere zondaars bij te staan. Zij streefden naar eerlijkheid,
zUlverheld, onbaatzuChtlgheid en onvoorwaardelijke liefde. Ze baseerden zlch op een openbare schuldbekentellls - bekend als 'shanng· _ als

INLElDING

In de afgelopen vijf jaar zijn de behandelingsprogramma's die proberen
een steeds breder terrein van menselijke problemen te bestrijken zonder
te vertrouwen op de vaardigheid van deskundigen, enorm in aantal toegenomen. Deze ontwikkeling naar een benadering van de hulpverlening

de mamer om deze doeleinden te bereiken.

gebaseerd op zelfhulp van en door lotgenoten heeft diepgaande conse-

Er ~s een duidelijke overeenkomst tussen deze ideologle en het' 12 stap-

quentIes voar de toekomst van de mstellingen in de geestelijke gezond-

pen program van de AA en het 'concept' zoaIs dat III de huidige therapeu-

heidszorg.
Diep geworteld in de Amerikaanse tradihes van pragmatlsme en populisme, gestlmuleerd door het soclale klimaat van de brUlsende zestlger Jaren

tlsche gemeenSchappe? voor drugverslaafden wordt gebruikt.
Het Ultgaan van zondlgheld, eengemeenschappelijke levensstiji, cen bepa~lde vorm van schuldbekentellls en het gencht zijn op geestelijke remheld en hefde, d,t alles IS diep m de Amerikaanse, protestantse traditle

en ondersteund door de ideologie van de gemeenschapspsychiatne, worden zelfhulpprogramma's door velen als de basis van de geestelijke volks-

verankerd._ Tezamen karakteriseerden zij het wezen van de punteinse
t~eocratIe In de 17e-eeuwse kOlome aan de Massachusettes Baal, evenals

gezondheid gezlen. Tot de bevolkingsgroepen die aan dergelijke programma;s deelnemen behoren alcoholicl. drugverslaafden, weduwen en
weduwnaars, overzware mensen, homoseksuelen, pleegmoeders, gokkers,

weggelopen Jongeren en geestelijk gestoorden. Er zijn nu en dan rapporten verschenen over een of ander zelfhulpprogramma en een aantal lilteenzettingen over hUn gemeenschappelijke doeleinden en consequenties i , maar het verschijnsel zelf is tot op heden nog maar weimg geevalu-

eerd. Over het algemeen wordt de zelfhulpbeweging door de vaktijdschriften genegeerd, of ze nemen er een onverschillige of vijandige houding tegenover aan, hetgeen correspondeert met de houding van de be-

treffende deskundigen in het algemeen. Er Zlt anderzijds een zekere

I

dIe van de Quaker-gemeenschappen die daarUlt ontstonden. Van het
begm af aan behelsde het Methodisme wekelijks terugkerende, religleuze
ervanngen m~t bekentemssen door ingewijden, die absolute oprechtheid
beloofden .. DJt vertoont veeI overeenkomst met de enco unter-groep-

theraple, d,e tot de Ultrustmg van de meeste van de huidige zelfhulppro-

gramma's behoort.

De groepsgenchtheid die de zelfhulpbewegmg vertoont, IS typIsch Amenkaans, zelfs los van zlJn religleuze en gOdsdienstlg vertoon.
Alexls de TocqueviUe beschreef de USA als: een 'natIOn of jomers' (een
yolk dat gek IS op het verelllgmgsleven). J lilSt onze heterogellltelt en onze

door het samengaan van ideologlsche en culturele

voormgeno~enheld met de vooruitgang schijnt ~ns er toe te bewegen om

krachten, waarUlt blijkt dat de bewegmg meer IS dan een voorbijgaande

onophoudeluk naar groepsidentificatles te zoeken als een bron van sa-

onafwendbaarheid

III

modegril op het vlak van het welzijnswerk.

menhang.

Erikson3 theoretlseerde dat de vroegste aanzetlen van de Amerikaanse
.. Oorspronkelijke tltel: Self-Help Treatment Programs m A. M. Journal of Psychiatry
131: 6, pp. 631-635, 1974. Overgenomen met toestemmmg. Vertaald door Henme Hiemstra.
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beschavmg werden gekenmerkt door een obsessle VOor nauwkeung getrokken gemeenschapsgrenzen. Er waren specmle rituelen om m de gemeenschap opgenomen te worden, als ook om er Ultgestoten te word en,
5i

hetgeen tot Ulting kwam in de vervoIgingen van vrijbmters, Quakers en
heksen.
Levin4 en Dumont5 hebben een In elke generatie Amerikanen. terugkerende neiging om een willekeung vastgestelde groep tot devianten te
bestempelen, beschreven als een manier om een overtrokken en onecht

gevoel van gemeenschappelijkheid te bevestlgen.
Terwijl Amerika van een afstaIl(1 beZlen mIsschien ..een smeltkroes

~an

ethmsche groeperingen lijkt te zlJn, laat een nadeL"e klJk op haar stedehJke

samenstelling het bestaan zien van ethnisch scherp afgebakende groepJes
dorpen, die een sterk racistlsche inslag hebben.
De zelfhulpbewegmg vertoont het verenigingsinstmct in zijn ZUlvere cuIturele vorm. De verklaring 'ik ben een alcoholist', 'ik ben eenJunkie', of
'ik ben te dik' brengt met alleen berouw en een verlangen naar verandenng tot uitdrukking, maar dient tevens als een overgangsritueel.?aa.r een
nieuwe gemeenschap die lemand op maglsche en onzlchtbare WIJze Identiteit en trots verschaft.

De zelfhulpbewegmg stamt ook af van de hoofdstrommgen in de Amerikaanse filosofie. Het empinsme en pragmatlsme van William James en
John Dewey zijn de beste Ultdrukkingen van eenzedenleerwelke best~md
IS voor een op expansIe genchte mdustri;;le maatschaPPIJ. WaarheId IS
datgene wat m de praktijk werkt en geen enkel waardensysteem heeft een
eeuWlge geldigheidswaarde. De slechtste Ultingen van dezelfde strommgen nemen de vorm aan van een nooit aflatend anti-mtellectualisme en
van steeds terugkerende rages van zelfvoldaan, op gezondheid geonenteerd en !pos'itiefgetmt' optimlsme.

Zelfhulpprogramma's hebben zowel iets van de beste als van de slechtst~
eIgenschappen van deze mtellectuele - anh-mtellectuele. tradItle. ZIJ
leggen een scepticisme ten aanzlen van gevestlgde en tradltlonele techmeken aan de dag, hetgeen in het beste geval neerkomt op een pragmatlsche, nauwgezette keus van die technieken die voldoen en m het slech~ste
geval op een total verwerping van alles dat maar zweemt naartradltie

rehsche urtgangspunten van de gemeenschapspsychIatne' waren gebaseerd op de overturgrng dat socIale systemen zelfgenezende eigenschappen bezaten, dat er altijd natuurlijke verzorgende krachten werkzaam
wareh en dat er uit een crisis nieuwe bekwaamheden naar boven konden

komen. VOIgens deze opvattmg konden de deskundigen rn de geestelijke
gezondheId met de bron zijn van alle vereIste hulpverlenmg, omdat er
nOO1t g~noeg deskundigen zouden zijn om aan de behoefte te voldoen.
Bovendlen was er werkelijk geen reden om te veronderstelIen dat hun
hulpverlenende capacitelten diepgaand meer gewlCht m de schaal zouden

leggen dan de. capacIteiten van ieder and er. Het beste wat de deskundigen
m de geestelrJke gezondheid konden doen was de parameters en rand-

v?orw~arden te bepalen van de spontane hUlpverlenmgssystemen en op
dIe baSIS hUn ondersteunende werking te vergroten.

De bewegmg van de gemeenschapspsychiatrie werd nog gevoed door een
aantaJ sociaal psychiatrische onderzoeken die tot de conclusle leidden

dat aan de psychische stoormssen - epidemIOlogIsch bekeken _ eerder een
gebrek aan sociale orgamsatie dan een intra-psychisCh conflikt ten grond-

slag lag. Een andere opvallende mvloed op de gemeenschapspsychiatne
was het groeIende aantal aanwijzmgen dat noch de leer, noch het begnppenapparaat van de psychotherapIe m emge verhouding stond tot de
effectIvIteIt ervan. De onderzoeken van White born en Betz' toonden aan
dat het empmsch gevonden vermogen van psychotherapeuten om te genezen slechts een Ultdrukking was van persoonlijkheidskenmerken, die
10s stonden van de genoten training. Er werd een reeks onderzoeken op-

gezet met het oogmerk om de bekwaamheid van met-professIOnele therapeuten op het vlak van de geestelijke volksgezondheid aan te tonen. s

Hoewe~ de traimng van .niet-professlOnele werkers in de geestelijke gezondheldszorg zelden bUlten de proef- en expenmentele onderzoeken om
geprogrammeerd werd en hoewel sommlge waarnemers kntIsch stonden
tegenover hu~ succes. nam llet aantal autochtone, lllet-professlOnele
hulpverleners In. de stedelijke geestelijke gezondheidscentra steeds meer

of deskundigheid. Over het algemeen manifesteren zij een optImIsme dat

t?e. TegehJkertI]d ontstond er .~en massa literatuur, soms van Journalis-

slechts door zuivere fysieke uitputting ingeperkt wordt.

treke, soms van wetenschappeluke aard, waarm het traditIOnele psychia-
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met de psychopathologIe en met het patientendom. Ook ontstond er kritJek
op de.!~Clale, ethnische, klassen - en seksuele vooroordelen In theorie en

Zelfhulpprogramma's kunnen weliswaar formeel niet tot de beweging

praktl]k . Sommlge CrItiCl maakten zlch zorgen over de steeds machtlger
wordende technologleen van het psychlatnsch professionalisme aange-

tnsche professlOnahsme bekritlseerd werd op zijn voormgenomenheid

van dt gemeenschapspsychiatne gerekend worden, IIlaar er kan wel van
gezegd worden dat ze qua overtUlgmg op dezelfde hJn hggen. Veel theo52

ZIen deze ernstrge gevolgen voor een vrije maatschappij Zouden kunnen
hebben. Het gebruik ervan m de preventIe en controle van afwijkend
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gedrag had Immers de neiging om de verschillen tussen gezondheidszorg
en sociale controle te verdoezelen 10

Kernpunt m de bewegmg voor een gemeenschapspsychiatne scheen te
zijn dat de kloof tussen de hulpverleners en hun eiienten met zo groot
zou moeten zijn als de meer tradltlonele psychIatnsche deskundIgen
noodzakelijk acht'ten.
Toen deze beweging zIch eenmaal gmg mstitutlOnaliseren en een bepaalde richtmg insloeg, ging ze dezelfde weg als de culturele en histonsche
krachten die leidden tot het ontstaan van de zelfhulpbewegmg. Zelfhulpprogramma's boden namelijk een alternatief aan die theoretIcl ove~ de
geestelijke gezondheidszorg die de consequentles van de socmle psychmtne en de gemeenschapspsychiatrie serieus namen.

3.4

DE POLITIEKE WORTELS

De zelfhulpbeweging heeft een politieke dimensie die meer dan alle andere

mvloeden bepalend IS voor zijn tijdeloosheid, zijn onvermijdelijkheid e?
voor zijn hechte posihe op het Amerikaanse tonee!. Deze pohlleke dImensie benadrukt en verstoffelijkt de deels verslmerde, deel verdraalde
asplratles van het democratlsch idealisme. De opstelle~~ van de eer~:e
grand wet probeerden een systeem te ontwerpen dat gevnJwaar~ zou zlJn
van het gevaar van tIrannie. Zij concentreerden zlch op een defmltte :ran
onvervreemdbare individuete rechten, op een evenwlcht van overheldsrechten en op een decentralisatle van gezag die veremgbaar IS met ~en
pluralistische, populistIsche en vrijheidslievende structuur. In het hcht
van onze huidige geschiedems zullen er twee andere s,oorten van m~?ht
blijken te zijn waarvan zij de relevantIe met betrekkmg tot de pohllek
veronachtzaamden, namelijk geld en professlOnahsme. Het ver~ogen
van economIsche belangen om de op gelijkheid genchte doelstelhngen
van de democratie te frustreren zijn te duidelijk en doordrmgend om III
dit kader te bespreken. Meer subtiel en van meer toepassing op de zelfhUlpbewegmg IS het felt dat macht m dit land steeds meer ~en z~ak van
deskundigen word!, Steeds vaker .wordt het over~eldsbe1eld bemvloed
door dergelijke alleen voor mgewIJden toegankellJke technOI~gleen als
systeemanalyse, lange termijn planmng, slffiulatIemodellen en -progra~
budgettmg. De wetenschap IS m felte een verlengstuk van de over held
geworden; de regenng beslist - ofwe 1 door direct gebrmk ofwe1 IndIrect
door de verlenmg van subsidies - welke fundamentele research er onder54

nomen zaJ worden en welke techmsche problemen er opgelost zullen
worden.

Tegelijkertijd IS het professlOnalisme zo gespecmliseerd en zo gehelmzmmg geworden dat zelfs de beoefenaren binnen een beroep geen doel,
methodologle en vakjargon gemeen hebben. De groelende steun van de
overheid op deskundigen samen met de toenemende complexlteit van het
professionalisme leidt tot een concentralle van, een gezaghebbendheid
van, en een onverantwoordelijkheid aan macht, welke het voorstellingsvermogen van de opstellers van de grondwet versteld ZOll doen staan.
Ook al hebben we in felte de afschaffing van de traditlOnele polillek ten
gunste van het professlOnalisme nog met meegemaakt, we zijn wel getUlge
van het gebruik van vakjargon om een beleid dat in dienst staat van de
gevesllgde belangen te leglllmeren. De macht die zetell m het professlOnalisme IS za subtiel en za onantkoombaar dat het een ogenschijnlijk
respect en een met de mond beJeden trouw aan democratlsche prmclpes
toelaat, terwijl ze deze tegelijkertijd meedogenloos verkrach!.
Als voorbeeld hiervan verwijs ik naar de federale begrotmg welke door
Nixon en zijn regenng als 'Het Nieuwe Federalisme' naar voren werd geschoven. Opgesierd met verwijzingen naar de 'Tweede Amerikaanse Revolulle· en naar 'macht aan het volk' schijnt het beleid de nchtmg m te
sJaan van een decentralisatIe van het gezag van de federaJe bureaucratie.
Een nadere kijk op de feitelijke werking van de verdeling der overheidsmkomsten brengt echter een heel andere werkelijkheid aan het lichtll
Samen met de Ultgebreide subsidiepakketten aan staten en steden komt
een aanzienlijke reeks informatie over het management en de financiele
admimstratIe beschikbaar, hetgeen meebrengt dat de controle nu veel
uitgebreider en specifieker kan zijn dan waartoe het vroegere congJomeraat categonaJe sllbsidieverJemng ooit In staat was. Het model schijnt
ontIeend te zijn aan multi-nationale reuzen-maatschappijen zoals bijvoorbeeld de InternatlOnale Telefoon en Telegraaf (lIT). Hierm verslUIert de woordenpraal over decentralisatle en pluralisatIe een strikte
en autoritaire controle vanUlt de top door middel van uitermate geprofesslOnaliseerde admmIstralieve techmeken l2 Een geliefkoosd cltaat van
IITs president, Harold Geneen IS: 'ik houd met van verrassmgen', een
mtdrukking welke In het kort veel van de houding van het federalisme
van Nixon weergeeft.
De herverdeling van politieke en economlsche macht is zonder betekenis
als niet ook de macht die m het professionalisme zetell wordt herverdeeld.
In het licht van deze ontwikkeling zijn er gedurende de afgelopen lien
jaren twee stromingen ontstaan die aJs tegenwICht tegen de professionali55
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aan het werk te zijn, een tirannle van rollen die stilzwijgend en onherroe-

sering van de macht fungeren. Deze stramingen, de zogenaamde 'advocacy' en de consumenten-macht, hebben hun toppunt voor een groat deel

pelijk onder de druk van lotgenoten zijn vastgesteld. Vooral onder adolescenten en met name bij duidelijk asociaal gedrag zoals drugmlsbruik
blijkl een groep lotgenoten (peergroep) de belangrijkste factor te zijn bij
de beslissmg om mee te doen l8 De zelfhulpprogramma's erkennen deze
tnvloed en gaan van de veronderstelling lilt dat de druk van lotgenoten
met alleen iemand met drugmisbruik kan laten stop pen, maar dat ze
zelfs een sterkere socmliserende Ultwerking kan hebben dan het onderwijs.

m de zelfhulpbewegmg bereikt. 'Advocacy'l3 hield m dat deskundigen
hun bekwaamheden m dienst stelden van de armen en de mmderheidsgroepenngen, die daar gewoonlijk met over konden beschikken. De pleltplanning, de wijkgenchte wetswinkels l4 en de 'free clinics' IS waren voorbeelden van deze ontwikkeling. De gebruikers van deze diensten bleven
echter afhankelijk van de grotendeels blanke, mt de middenklasse afkomstige deskundigen, bij wie de engagement 'voar de armen vaak van
voorbijgaande aard was of beladen was met bevrijdingsfantasteen. In
leder geval leidden de gefrustreerde verwachtingen en de toegenomen
afhankelijkheid die door zulke programma's opgeroepen werden tot de
m poli!lek opzlCht mmder naYeve ontwikkeling om het welzijnswerk te
laten controleren door een gemeenschap van gebruikers. De verantwoordelijkheid werd liever bij de c1ienten zelf gelegd dan bij het sociale geweten van enkele professionals die zlch ertoe verwaardigden om de armen
te dienen.

Er schijnt voor deze veronderstelling enige fylogenetlsche bevestigmg te
bestaan. Suomi, Harpow en Mckinney toonden in een meeslepend artikel
met als tite!: 'De Apen Psychwters'l9 aan, dat er een zekere algemene

Dat expenment IS echter met mtgeprobeerd, aangeZlen de vIsle van de
zestlger jaren plaats heeft gemaakt voor de meer gesloten mentaliteit van
de jaren zeventig.
De energle van de ac!lvIsten en de jeugdcultuur van de rockfestlvals en
het studenten-protest heeft het smeulende vuur van de zelfhulpbeweging l6
weer doen oplaalen waardoor een prachtlg en sterk netwerk van actlviteiten kon ontstaan.
3.5

DEDYNAMIEK VAN DEBE"lNVLOEDING DOOR LOTGENOTEN

De culturele, histonsche en politieke krachten, welke hierboven werden

,

I

I

geldigheid schuilt m de gedachte van een op lotgenoten genchte theraple.
Zij gaven een samenvatting van de herhaalde mlslukkingen om de ver~
woestende gevolgen van een totale sociale afzondermg op pasgeboren
aapjes temet te doen. Deze ongelukkige diertjes werden bij hun geboorte
van hun moeders gescheiden en m isolatiekamers geplaatst, waar ze verstoken bleven van elk fysiek en vIsuee] kontakt met levende wezens. Er
traden diepgaande gebreken op III hun m'otonsche, exploratieve en soClale gedrag. Seksuele reaches waren afwezlg. Zij waren onverschillig en
wreed tegenover hun elgen jongen, toen ze kunstmatig geYnsemmeerd
waren. Agresslef gedrag was ofwe I tegen henzelf gericht ofwe I erg ondoelmahg. Zij brachten de meeste tijd door met auhsllsch gedrag zoals
zelfomhelzmgen, het krmpen in hoek.jes en met schommelen. Conditio~
neringstechmeken en aanpassmg van de apen aan de testsituatie tijdens
de isolatIe konden hierin geen verbetering brengen. De typische reactle
van de normale leeftijdsgenoten was een onophoudelijke agressle tegenover de isolatle-apen. De ongelukkige dieren schenen m een hopeloze en
ongeneeslijke toestand te verkeren die gelijkenis vertoont met schizofreme bij mensen.

geschetst zijn met de emge mvloeden op de zelfhulpbewegmg. Er IS een
mtnnsieke dynamiek III de beweging die steunt op de opvallende gedrags-

mvloed die lotgenoten op elkaar uitoefenen. De boeiende onderzoeken
van Asche 17 verschaften louter een soclaal wetenschappelijk Ultgangspunt voor het welbekende verschijnsel van de druk die een groep lotgenoten Ultoefent op onze reaches op de werkelijkheid. Over het algemeen
nemen we waar, vormen we begrippen en gedragen we ons zoals onze
lotgenoten dat doen; alleen diegenen die vanwege een gebrek of vanwege
hun supenontelt buiten de gewone orde vallen wijken afvan de door lotgenoten vastgestelde normen. Ondanks de enorme veranderlijkheid van
de menselijke leefomstandigheden, schijnt er een soort soclaie entropie
56

Hierna brachten de onderzoekers de lsolatie-apen in kontact met normale
apen die dne maanden Jonger waren dan zijzelf, te Jong om agressle ten

to on te spreiden of soclale interacties aan te gaan die boven het mveau
van het zich vastklampen of van eenvoudige spelletjes Ultg1Ogen. Binnen
een week beantwoordden de isolatIe-apen het vastklampen: binnen twee
weken begonnen zij met elkaar te spelen; en na verschillende maanden
waren zij niet meer van de <therapeutIsche' apen te onderscheiden.
De schrijvers kwamen tot de conclUSle dat er een soclaal herstel bereikt
kan worden bij proefdieren bij wie de sociale tekorten eens onomkeer-
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baar geacht werden, door hen in contact te brengen met lotgenoten, van
wier gedrag het verwacht kon warden dat deze de gewenste reache uit

zou lokken. 'Wij hebben de gejsoleerde proefdieren met zelf genezen,
evenmm IS het waarschijnlijk dat we daartoe m staat zouden zijn. De
feitelijke therapie werd verricht door onze "apen-psychiaters". Deze the-

rapeuten waren geen deskundigen, zij hadden geen formele trainmg ontvangen, noch werden zij beloond voor hun pogmgen met bijvoorbeeld
een extra apenbrokje'20

Hoewel het de taak blijft van de algemene systeem-theorellci om de elementen te analyseren die deze observaties van de apen met de zelfhulp-

bewegmg gemeen hebben, ondersteunt een recente Ultspraak van Gerard
Caplan over hulpverleningssystemen2l een paradigma van wat mogelijkerwijze een universeel sOclo-biologisch fenomeen is. Hij citeerde de

epidemoloog John Cassel die een Ultputtend onderzoek dat sociale desorganisatie en ziekte bij mensen en dieren met elkaar in verband bracht.

besloot met de opmerking: 'Een verhoogde vatbaarheid Voor ziekte komt
meestal Voor m die omstandigheden waarin individuen geen enkel teken

ontvangen over het feit of hun aches zullen leiden tot wenselijke en te

I
I
I

I

3.6 DE DESKUNDIGEN OP HETVLAK VAN DEGEESTELIJKE
GEZONDHEIDSZORG EN DE ZELFHULPBEWEGING

De deskundigen in de geestelijke gezondheidszorg die zlch bewust zijn
van de zelfhulpbeweging en die het belang ervan op hun waarde wet en te

schatten, houden zich bezlg met de vraag hoe ze er een bijdrage aan kunnen leveren. Caplan voorspelde dat de systemallsche research zlch de
komende tienjaren voor het grootste deel op dit gebied ZOll gaan concelltreren. In de tussentijd zouden volgens hem de deskundigen hun bijdrage

kUnnen leveren door meuwe systemen voor zelfhulp te orgamseren en
door aan de sleutelfiguren ervan advlezen te verlenen. Hieraan zou ik
willen toevoegen dat dit alles naar mijn mening dringend noodzakelijk

IS. De zelfhulpbewegmg IS de resultante van zo vele krachten dat gezegd
kan warden dat haar groei te veel vastgelegd wordt. Zij heeft duidelijke

consequenlles voor de plannmg van de geestelijke gezondheidszorg, voor
de komende behoeften aan mankracht en voor de subsidiering van de

maatschappeIijke dienstverlemng. Hoe meer mensen zlch voor hun hulp
tot de zelfhulppragramma's wenden, des te mmder behoefte zal er zijn
aan deskundigen. Tenzij we ons op een gemeenschappelijke basIs aan deze

voorziene gevolgen'22

bewegmg kunnen aanpassen. zullen we III toenemende mate kluizenaars
worden die louter op zlchzelf gericht en nutteloos zijn.

Voorts citeerde Caplan het volgende beslUlt van Sir Geoffry Vickers:
'Dus de belangrijkste bedrmgmg op elk niveau IS het gebrek aan een,
door mij zo genoemd, waardenngssysteem dat voldoende wijd verbreid

De beweging zelf zal uitgebreider en veelomvattender worden; uiteinde-

IS

om communicatle mogelijk te maken, dat voldoende m staat IS om als

leidraad voor het handelen te dienen, en dat voldoende geaccepteerd IS
om persoonlijke ervanngen draaglijk te maken'23 Vervolgens putte
Caplan uit zijn eigen ervaring om tot de hypothese te komen dat de 'kwaliteit van de emotlOnele en taakgenchte hulp van een SOCIaal netwerk' de

knheke schakel IS m de geestelijke gezondheidszorg.
Caplan sChreef: 'Het karaktenslleke kenmerk van die socmle groepermgen dIe als een buffer tegen zlekte fungeren, IS dat in de relatles ervan de
persaon behandeld wordt als een uniel<: individu. De anderen zijn in hem

Iijk zal deze beweging wijdvertakt zijn. Waarnemers van het verschijnsel
zelfhulp Zlen elke dag nog meuwe mtmgen ervan ontstaan. De programma;s zelf worden steeds verfijnder op grond van hun elgen groelende
arsenaal aan vaardigheden en op grond van hun groelende zelfvertrouwen
tegenover deskundigen. Deze verfijning en dit zelfvertrouwen m aanmerking nemende, kan een krachtige confrontatle met de gevestlgde belangen van de beroepsorganisaties. die een sleutelpositle hebben ingeno-

men bij het verwerven van subsidies, met uitblijven.

en bevredigd dient te worden'24

De staf, de mspectle en de adVlescommissles van de sUbsidierende insta.lties lijken erg veel op de mensen en mstellingen die de SUbsidies ontvangen. Sommigen van ons beweren zelfs dat zij dezelfde mensen zijn. Wanneer de subsidierende instantles eenmaal de belangen van de zelfhulpprogramma's gaan vertegenwoordigen, zal de strijd om de schaarse
hulpmiddelen intenser worden, met aan de ene kant de belangen van de
deskundigen die hun voorrechten en ml<:omens moeten verded igen tegenover de goedkopere. meer energleke en mogelijk meer effectieve hulpverleningssystemen aan de and ere kant.

Er bestaat geen exactere en bondigere Ultdrukking van de kern van de
zelfhulpbenadenng dan bovengenoemde.

Steeds gratere delen van de bevolking zullen zich open gaan stellen voor

geinteresseerd als persoon. Zij spreken zijn taal. Zij vertellen wat er van
hem verwacht wordt en zij begeleiden hem bij zijn handelen. Zij letten op
hetgeen hij doet en zij beoordelen zijn gedrag. Zij laten hem weten hoe
goed hij het gedaan heef!. Zij belonen hem voor succes en straffen of
ondersteunen en troosten hem als hij faalt. Boven alles zijn zij gevoelig
voor zijn persoonlijke behoeften welke naar hun memng gerespecteerd
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de zelfhulpmethoden. In een wereld waar wanhoop, teleurstelling en

flikten en vanwege zijn kenms op het gebied van onderhandelingen was
Dr. John Splegel gevraagd om tijdens de conferentIe als voorZltter en gespreksleider op te treden. Op beide hoedamgheden werd een beroep gedaan toen de conferenlle Ultemdelijk mjuni 1972 op de Brandels UmverslteIl III Waltham III Massachusetts, begon. De afgevaardigden van 110
programma's bleven daar drie dagen en dne nachten bij elkaar. leder had

isolatie norm schijnen te zijn, zullen we ons hoe langer hoe meer bewust

worden van de beperkingen van het professiOnalisme bij het verlichten
van het emotionele leed. Neem bijvoorbeeld het toenemende aantal echtsCheidingen en het aantal jonge mannen en vrouwen die er moeite mee
hebben om hUn kinderen groat te brengen, die hunkeren naar intImiteit.

die zich heen en weer geslingerd voelen tussen wrok en schuldgevoelens

het gevoel dat zijn programma beter was dan alle ande.re, maar dat het
met toereikend werd gesubsidieerd. Zij waren uiterst pnkkelbaar mzake

en die zich erg eenzaam Voelen. Neem de dU1zenclen mannen die door de
maatschappij als misdadigers opgesloten worden en die dus voar de rest

macht en gelijkheid en ze werden erg kwaad op leder die het maar waagde
Ult hun naam het woord te voeren. Er ontstonden allemaal aparte groepjes o.a. zwarten, Spaanssprekenden, vrouwen, mensen Ult opvangcentra

van hun leven alS vijanden van de maatschappelijke orde gebrandmerkt
word en. N eem de milj oenen alleenstaande vrouwen van middelbare leeftijd die zich hopeloos eenzaam voelen in steden waar niemand zich om

en van mensen Ult doorgangstehUlzen. Er werd gescholden, gevochten en

hen bekommert. Neem de ouderen en de werklozen. Wat hebben wij deze

er gingen geruchten over de aanwezlgheid van wapens. De conferentle

mensen anders te bieden dan een willekeung toegekend diagnosllsch

werd zelfs haast verscheurd door een meningsverschll over de vermeende
aanwezlgheid van marihuana.
De afgesproken kornst van de gouverneur van ~.ass~chusetts stelde een

etiket en steeds machtiger wordende gedragsregulerende technolog!een,
die er vanuit gaan dat de stoorms binnen de mens zelf ligt? We noemen
deze mensen depressief, wanneer ze zlch aan ons vastklampen en wanneer
ze in opstand komen. noemen We ze karaktergestoord. We voelen ons

nog het meest op ons gemak, wanneer we hun situatie masochistlsch
noemen, daarmee de schijn wekkend alsof hun ellende een prive kwestie

met een vrij gekozen en geerotIseerd karakter zou zijn. Als de zelfhulpbewegmg emge relevantIe voor deze bevolkingsgroepen zou hebben,
Zouden we onze meest waarachtige doelstellingen dienen door er onze
steun aan te verlenen.
De beweging wordt m ieder geval sterker en zal zlch Ultemdelijk orgamseren. Een aanwijzmg voor de dingen die kamen gaan, is de ontwikkeling

van de veremgmg voor zelfhulp in Massachusetts, die uit het jongerenwerk en de drugprogramma's ontstond welke ressorteerden onder het
Directoraat Drug Rehabilitalle van het Mimsterie van de Geestelijke Gezondheid in Massachusetts. De conferentIe die leidde tot de opnchtmg

\
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absolute tijdslimiet aan de conferentie. Op dat tIjdSllp moesten de deelnemers namelijk tot overeenstemmmg gekomen zijn over een aan hem aan
te bieden beslUlt; dit besluit zou en het reglement en de doelstelllllgen
voor zowe! een stuurgroep op nationaal mveau als voor de regionale
verenigingen moeten bevatten. Nauwelijks emge mmuten voor de ~?mst

van de gouverneur werd op al deze punten overeenstemmmg berelkt.
Toen de gouverneur verscheen, kreeg hij een staande ovatle. Men v~rwd
komde hem een kwartIer lang met gejUlch en applaus, een uitbund~gheld
die hem we! een beetJe verbaasde. Veel rnensen glirnlachten en blJ vele
sprongen de tranen in de ogen. De fmmte was gevuld met vibratles van
warme energie. De gouverneur kan met weten dat het applaus met alleen
voor hem, maar ook voar henzelf bestemd was. Hoewel ze namelij~ mt

een waar pantheon van gevesllgde belangen, van achterdocht, wedljver,
rangen en standen en tegenstrijdige ideologieen kwamen. haewel ze de
bagage van discriminatIe QP het gebied van sekse. van ras en van soclale

van deze vereniging zal in het kort beschreven moeten worden omdat het
een illustratie is van de daar werkzame energie en omdat het een voor-

klasse met zich meedroegen, hoewel ze bang, onzeker en

beeld geeft van de rol die het professiOnele establishment met hun bijdrage aan de bewegmg kan spelen.

dat aan geen tijd gebonden is tot stand te brengen.
Zij hadden een gemeenschap gesmeed.

Een planningscommissle bestaande Ult mm of meer willekeung gekozen
programma-directeuren kwam gedurende zes maanden regelmatIg bij el-

kw~tsbaar

wa-

ren, waren ze er toch 10 geslaagd om lets zeldzaams, lets moeIllJks en lets

NOTEN

kaar, met alleen om de details van de conferentie uit te werken maar ook

om op kleme schaal de diverse sociale en politieke problemen door te
spreken waarvan verwacht kon worden dat ze op de conferentIe aan bod
zauden komen. Vanwege zijn ruime ervaring in het bemiddelen m con-
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8 M. Rioch, C. EIkes en A. Flint, A Pi/ot Project in Trammg Mental Health Counselors,
Washington, D.C., 1963; E. HolloWltz en F. Riessman. 'The role of the indigenous nonprofeSSIOnal in a commumty mental health neighborhood servIce program'. In AmeriCan
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17 S. Asche, 'Interpersonal influence: Effect of group pressures upon the modificatIOn and
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Deel H. Zelfhulpgroepen en -organisaties
in vijfvoud

4 De burger als emotionele activist;
een waardering van zelfhulpgroepen in
N oord Amerika *
Eugene l. Bender
'Een groep mannen was verdwaald in een groat woud. Zij kwamen toevallig nog een man legen, die ze/fs nog/anger de weg kwijl was. Zij
vroegen hem hen Ult het bas le leiden. Zijn antwoord was: 'Dat kan ik
nie!. Maar ik kan andere wegen aanwijzen die nog verder het struikgewas
mvoeren. Lalen wij daarna samen proberen de weg le vmden"

4.1

I

I
II
I

INLEIDlNG

Overal m de hedendaagse N oordamerikaanse maatschappij treffen we
vervreemding aan. Hiermee wordt bedoeld ~een sociaal-psychologlsche
toestand van het mdividu welke he! gevolg IS van zijn vervreemd raken
van bepaalde aspecten van zijn maatschappelijk bestaan'2 Er zijn verschiUende manieren III zwang om de term te gebruiken, vooral voor gevoelens van machteloosheid, zinloosheid~ normloosheid, lsolatie en het
vreemd worden voor zIchzelf. Misschien zijn machteloosheid en Isolatie
wel de kernbegnppen die vandaag de dag overweging verdienen.
Een en ander is met los te zIen van de 'massa-maatschappij these'. Hiermee
wordt gedoeld op de bekende kenmerken van mdustnalisatle op grate
schaal. stedelijke ontwikkeIingen van behoorlijke amvang en de aanwezigheid van bureaucratIe. Schrijvers die deze term gebruiken zijn vaak
bezorgd over de verhouding van het mdividu tot de maatschappij. Hierbij
gaat het vooral om de mschattmg van de 'Umwelt'. De ene denknchting
verheerlijkt de menselijke waardigheid en VInd! dat deze negatlef be1nvloed wordt door het toenemen van gedachtenloos conformisme, mid delmaUgheid, gedesilluslOneerdheid en vervreemding. Een andere school,
hier aangeduid als die van de 'historische optImIsten', stelt weer, dat de

* Oorspronkelijke tlteJ:

The citizen as emotIOnal activIst in Canada's menial health 1971,
Mar., Vo!. 19 (2), pp. 3-7. Overgenomen met ioestemmmg. Vertaald door mevrouw
A. Rotte-De Vroomen.
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traditionele samenleving verllleuwing tegenhield terwijl nu Juist llleuwe
samenlevmgsvormen de elite voortbrengen welke de cultuur m stand
houdt. Met behulp hiervan en steunend op een brede politieke onder-

zoek van Katz heeft tot nu toe nog memand getracht een classificahe van
zelfhulpgroepen op te stellen als voorwerk voor een beschrijvende analyse,
theorie- en hypothesevormmg, Als resultaat van cen grondig onderzoek

strommg zet de mens, naar zij beweren, zijn politleke partijen in om een
verscheidenheid van geestelijke en materH~le behoeften te kunnen bevre-

van' de literatuur vond Katz dne belangrijke verschillen tussen de zelf-

digen. Misschien wacht er nog een school achter de couIissen: diegenen
die, ontmoedigd door het gebrek aan pIt m de verzorgmgsstaat. verlangend uitkijken naar (of jUlSt terug zlen op) het herleven van een plOlllers-

a de groepen waren door de patienten zelf opgericht of door familieleden
van de patienten en door professlOnele werkers enl of chantatieve mstel-

mentaliteit, een populistische traditie waarin de 'gewone; mensen de
leiding nemen bij een wijziging van het geestelijk klimaat m N oord-

werden - de consumenten - partlciperen actief en hebben een belangrijke

Amerika. Samengevat, deze schrijvers zlen m dit meuwe fenomeen (de
zelfhulpgroep) de mogelijkheid en geneigdheid tot zelfvernieuwmg op

hUlpgroepen en de chantaheve instellingen.
lingen, b diegenen die onmiddellijk met het probleem geconfronteerd
stem m de leiding en het beleid, zelfs al hebben de groepen (mlsschien)
professionele werkers als leiders of advlseurs en c het zijn actlegroepen

mdividueel en groepsmveau.

die geloven in en gebruik maken van druk op wetgevers, gezagsdragers
en professlOnele werkers teneinde hUn doel te bereiken 7 •

4.2

Vooraf kunnen een zestal opmerkingen gemaakt word en, die de hiervoor
genoemde elgenschappen van zelfhulpgroepen schijnen te beveStlgen. Op

KENMERKEN VAN DE ZELFHULPGROEP

de eerste plaats blijken zij georgamseerd te zijn rand haalbare doelemden.

Enkele van de oudere en gevesllgde zelfhulpgroepen zijn bekend. Andere
zijn dat met. Omwille van de discussle; de groepen waarnaar verwezen

wordt zijn: Synanon, OperatlOn Bootstrap3, Impact, Dead Numbers, en
Seven Steps', Welfare Rights OrgamzatlOns, Parents without Partners
(en M inus One), Parent Co-operatlveN ursery Schools, Alcoholics Anonymous en

de

afgeleiden daarvan Alanon en Alateen. de Schizophrenic

Op de tweede plaats word en zij gewoonlijk al snellegaal en aldus nemen
zij tegenover het publiek geen defenslCve houding aan.
Op de derde plaats hebben zij een Ultwerking op hun leden die verder
reikt dan de achvitelten van de groep en mogelijkerwijs de kern van de

identltelt van de persoon raakt. Zij zijn er m het algemeen m geslaagd
controle ult te oefenen over de mate, de soort en de richting waarin het

Anonymous, Gamblers Anonymous en de Canadian DiabetIc ASSOCia-

welzijnswerk intervenieert. Op de vijfde plaats kunnen de programma's

tIon. Op een enkele uitzondering na bestaan geen van deze groepen meer
dan 20 jaar en sommige zijn van zeer recente datum. Zij mogen met ver-

en doelemden van deze groepen bekeken worden op het aspect van de
noden en problemen: ze willen ofwel afkomen van lets dat ongewenst IS

ward worden met gevestlgde serVIce-clubs lOals de Rotary Clubs en de
Lions en zij zijn evenmm te vergelijken met georgamseerde politieke partijen. Ook zijn het geen groepen die uitsluitend geonenteerd zijn op het
aanleren of beoefenen van een vaardigheid, ambacht of hobby door de

of een behoefte vervullen waaraan gewoonlijk met wordt voldaan door
officiele en partlCuliere msteIlingen of veremgingen. En tenslotte wijzen
zij met trots op de betere resultaten die bereikt zijn zonder professlOnele
interventie.

leden.
In zekere zm kunnen we dus allereerst zeggen wat deze groepen met zijn,

om op die wijze vast te stellen wat zij elgenlijk weI zijn en doen.

4.3

Alfred Katz heef! zelfhulpgroepen m de Veremgde Staten, Groot Brittannie, Polen en Israel bestudeerd, vooral die v~~r de geestelijk en lichamelijk gehandicapten, georgamseerd door de pahenten zelf ofhun ouders

Recent ontwikkelde denkbeelden m de psychiatne en de sociale wet en-

en familieleden 5. Hij wijst op het felt, dat er weimg onderzoek naar deze
groepen verricht is also ok op het ontbreken van actieve betrokkenheid

van de zijde van het welzijnswerk bij de leden ervan6 . Men kan natuurlijk
opmerken, dat verscheidene van deze orgamsahes diepgaand zijn onder-

zocht. Maar met als emge UltlOndering het kort geleden gestarte onder-
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EEN KORTE GESCHIEDENIS VAN DEZE ONTWIKKELING

schappen zijn verbonden met een ouder denkbeeld dat m hetonderwijs
verbreid IS: het belang van een acheve deelname door diegenen die een
probleem hebben. Een soortgelijke ontwikkeling doet zlch voor m de
geestelijke gezondheidslOrg met de nadruk op de zelfheschikking van de
patient, de 'therapeutische gemeenschap' of het 'therapeutlsch milieu'.
Nog recenter hebben de onderzoekingen van beoefenaars van de groepsdynamlCa aangetoond, dat de processen in kleine groepen een enorme
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Ultwerking hebben zowel bij het verbeteren van gezondheid als bij het
verwekken van zlekte' ~

Wat blijken nu de gemeenschappelijke kenmerken van zulke groepen te
zijn? AIs we een typologie zouden ontwikkelen op grond van de mate
waarin ze deze kenmerken bezltten, dan zouden, idealiter. alle eigen-

Een toepasseIijk geval is de studie van bijstandstrekkers vanPortoncaanse afkomst geleid door Helen Levens m een grote NoordoosteIijke gemeenschap. Ze ontdekte, dat de experImentele groep - actIeve leden van
een bond van bijstandstrekkers - in tegenstelling tot de controlegroep,
die daar geen lid van was, mmder last had van gevoelens van onmacht.

een mmder fatalistische kijk op het leven had, meer m staat was controle
Ult te oefenen over problemen m hun plaatselijke omgevmg en meer geneigd waren zlch te engageren in politleke activltclten, die waren opgezet
om hUn levensomstandigheden te veranderen9.

De zelfhulpbewegmg valt naar het schijnt ook m de tijd samen met de
opkomst van de bewegmg voor burgerrechten m de V.S., de bewegmg
vocr 'Black' en 'Red Power', de studentenopposltie tegen de oorlog in
Vietnam en protesten van groepen uit de samenJeving tegen belangrijke

beslUlten v~n de' officlele mstantIes m zaken als luchtverontremigmg,
overbevolkmg m de steden, te zware belastmgen en de opheffing van rassen"scheiding op de schoJen. Op het gebied van het welzijnswerk Zlen we
een daarmee samenvallende overgang van buurtwerk naar samenlevingsopbouw. Deze overgang duidt zowel op mteresse voar democratie <van

onderen' en zelfhepaling als op het vervullen van de advocatenrol door
profess~onals. Deze identificeren zlch eerder met gedeprlVeerde groepen
dan met officiele instantIes.

schappen duidelijk m hoge mate aanwezlg moeten zijn. Zoals het steeds
het geval is met verkennende analysis, worden deze kenmerken in de

praktijk met voor 100% teruggevonden. De elgenschappen van zulke
groepen blijken de volgende te zijn:

1 ProfesslOneel leiderschap IS afwezlg.
Zodoende bIijken de leidersrollen zowel van het Instrumentele als het expressleve soort (frequenter) binnen de groep te wlsselen dan bij conventionele organisahes.

2 Aan de financien wordt gewoonlijk met bijgedragen door overheidsmstantIes en mstellingen van parhculier inItiatief; de leden houden hun
groep eerder financleel draaIend door het mnen van contributles. het op-

richten van fondsen en het verkopen van publicalIes.
3

De groepen rich ten zich met hun goederen en diensten met op 'de'

bevolking, doch op die categoneen Ult de bevolkmg die een probleem
hebben dat van dezelfde aard is als dat van die betreffende zelfhulpgroep.
4 Hoe ernslIger en afwijkender de soclaal-psychologische aard van het
probleem IS, bijvoorbeeld druggebruik, alcoholisme, geesteszlekte, gevangenschap. des te meer krijgen de symbolen en structurele regelingen
eerder een gewijd III plaats van een werelds karakter.

5 Zelfhulpgroepen bestaan Ult leden; gewoonlijk hebben zij geen'sIUlswachters' en 'toelatingsrituelen' die de toekomstige Jeden eerst moeten
passeren en ondergaan om toegelaten te worden.
6 De groepen hebben een zeer gevaneerd ledenbestand: zowel een grote

verscheidenheid aan persoonlijkheidstypen als een grote vanatle op so-

groep als volgt zou kunnen worden omschreven:

ciaaJ-economlsch, reIigieus, raclaal en natlOnaal gebied.
7 Wat de organisatIe betreft zullen zij waarschijnlijk eerder evolueren
van een plaatselijk VIa een reglOnaal naar een natIOnaal niveau dan andersom.
8 Een dee! van hun stabiliteit kan worden toegeschreven aan de beslis-

'Het lidmaatschap van een zelfhulpgroep

vrijwillig. Ze heef! aanwijs-

smg bezoldigd personeel en beroepswerkers III dienst te nemen. Deze

baar invloed op alle soclale relaties van de leden. De leden zijn actlef

beslissing wordt doorgaans genomen als de groep het stadium van de
formele orgamsatie bereikt heeft en zlch tevoren bewust IS geworden. dat

4.4

EEN DEFINITIE VAN ZELFHULPGROEP

In het licht van het voorafgaande schijnt het mij toe, dat een zelfhulpIS

bezlg in en met de groep alsook met zlchzelf. De groep wordt gekenmerkt
door voortdurende, directe mteractie, waardoor een gemeenschappelijke

behoefte bevredigd wordt waaraan volgens de menmg van de groepsled en, niet wordt voldaan noch door vrienden en kennissen noch door de

politleke orgamsalIes en de orgamsatIes op het gebied van welzijnswerk.
Het effect van de mteraclIes binnen de groep IS een stuk socmle cohesle.
Daarnaast belnvloedt het vaak de emolIonele, cognitIeve, houdings- en
gedragsdimensles van de leden m hun dagelijks leven.
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zij gespeclaliseerde diensten nodig heeft voor het elgen voortbestaan.
9 De groepsdoelemden op lange termijn blijken overeen te komen of
samen te vallen met de doelemden van de maatschappij; de wijze van
aanpassen aan de socIale omgevmg berust op vermeuwmg en niet op
conformlsme, ritualisme, retreatlsme of revolutlOnaire actle.

10 Soms neemt de dynamlek van de commulllcatJe binnen de groep III
zelfhulpgroepen die actIe voeren op socmal gebied, het onderwijsgebeu71
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ren of de buurt, het karakter aan van dat van encounter- en senSitlVltygroepen. Maar duidelijk zonder dat er een beroepstrainer aan te pas
kom!.
II Met als emge U1tzondenng de bonden van bijstandstrekkers zijn
deze groepen met-ideologlsch m hun orientatJe, dat wii zeggen zij houden
zlch bezig met 'the politics of legislatIOn, not with the legislation of politics' .
12 Vandaar ook de term 'emotionele activlsten'. die een omkenng mhoudt van de doel-middel verhouding van de macht en de politiek. Zodoende wordt de poJitJek een mid del voor zelfbewustzijn en een voller,
vrijer emotioneel leven voor henzelf en hun 'betekenisvolle anderen'.

4.5

IMPLICATIES VOOR DE TOEKOMST

Voor de socioloog Jigt hier een mogelijkheid om te peilen naarde omvang
van de burgerparhclpatle aan het formuleren van beleidslijnen. Histonsch gezien zijn dergelijke groepen er zelden in geslaagd de socJale omgeving naar hun ideeen om te vormen zonder met and ere groepen samen te
werken. De vraag kan gesteld worden of het bereiken van macht door
zelfbulpgroepen antithetisch staat tegenover het handhaven van de
onderlinge relatJes binnen de groep. Voor hen die werkzaam zijn op het
gebied van de geestelijke gezondheidszorg of het welzijnswerk, levert het
voortdurend overJeven en succes van deze groepen een toetssteen op
voor de vraag of de behandelingstechmeken en de kenms, waarden - en
ethische orientatie bereikt door strenge professiOnele training van emg
nut zijn bij het behandelen van bepaalde categorieen mensen die ernstlge
moeilijkheden hebben of denken te hebben, met de formele structuur en
het diensten-aanbod van het welzijnswer.le en de gezondheidszorg. Voor
de politieke activist leveren zij een micro-kosmos op, op grond waarvan
hij de mogelijkheden tot democraUe, massa-particlpatle en zelfbepaling
op het niveau van de kleine groep .lean onderzoeken. Voor de antropoloog Jigt hier een vruchtbaar onderzoeksgebied met betrekking tot de
ethnografische en symbolische bestaanskenmerken van deze groepen en
met de vooronderstelde surrogaat-familierallen die het ene lid v~~r het
andere lid oplever!. En tenslotte, voor diegenen die ambitJeus genoeg
zij n om de steen der wijzen te willen aanraken: zij hoeven alleen maar
direct hun blik naar beneden te nchten en waar te nemen wat op de
grand onder de steen aan het bloeien IS. Ik spreek over een bewegmg die
enorme mogelijkheden bJijkt te hebben voor het opmeuw vltaliseren van
de N oordamerikaanse zle!.
72

Wat betreft de mens van de toekomst die terugkijkt op de dagen voor de
Totale VermetJgmg, hij kan zeer wel tot de conclusle leomen, dat enleele
mdividuen U1t de Westerse samenlevmg, welke zowel een politieke als
een tetreatlstische opvatting schuwden en dorssten naar 'sociale verbOlldenheid', een pogmg deden om te komen tot persoonlijk heil door middel
van umeke ervanngen opgedaan m de wereldse zelfbulpgroep.
NOTEN
I Geclteerd Ult Impact, een brochure van de gevangenen Ult de Walla Walla gevangenIs m
Washington.
2 G. Duncan Mitchell, A Dicllonary of SocIOlogy, Chicago, 1967, p. 4.
3 Een vrijwillig beroepsopleidingscentrum mid den In het negerghetto In Los Angeles.
4 Dead Numbers en Seven Steps zijn orgamsatIes van ex-veroordeelden m resp. Canada
en de Veremgde Staten.
5 Alfred Katz. Parents of the Handicapped, Sprmgfield. Ill., 1961.
6 Alfred Katz, 'Self-Help in Amenca·, m New SocIety, 1963, nr. 45. Andere artikelen van
Dr. Katz over dit onderwerp zijn te vmden In H. B. Lune, (ed.), Encyclopedia of SOCial
Work, New York, 1965; In RehabilitatIOn Literature, vo!. 28, 1967, nr. I; en m SOCial
Work, 1965, nr. 3.
7 Alfred Katz, a.a., p. 13.
8 Idem, p. 13.
9 Helen Levens. 'OrganIzatIOnal Affiliation and Powerlessness, A Case St\IdY of the
Welfare Poor', In Social Problems. vo!. 16, 1968. nr. 1.
.
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5 Zelfhulporganisaties en de deelname
van vrijwilligers aan het welzijnswerk*

middel van aktiviteiten van ouders en familieleden die uit zijn op een

grotere kenms van en een betere fysleke en socraal-psychologlsche behandeling voor hun zlek of gehandicapt kind". Deze defimtIe legt de nadruk
op czelf-orgamsatie' en <onderlinge hUlp' als uitgangspunt; dit

In

tegen-

stelling tot de meer traditIonele, chantatleve mstellingen.

Alfred H. Katz
Alleen al op grond van hUn omvang kan er wemig twijfel over bestaan

dat orgamsatIes die aldus gevormd zijn een belangrijk onderdeel vormen
van de mstellingen voor vrijwilligerswerk in de welzijns- en gezondheidszorg.
5.1 INLElDING

Er bestaat een opvallend gebrek aan belangstelling voor zelfbulporgamsaties

In

de Amerikaanse literatuur; dit geldt zowel voar de wetenschap-

pelijke literatuur als voor literatuur op het gebied van het welzijnswerk.
Ofse ha on een paar sChrijvers mtngeremle aspecten van het orgamsatlegedrag in zelfbulpgroepen hebben ontdekt en geJoven dat zij belangrijke
vragen ter bestudering opwerpen, met name betreffende de deelname van

burgers, bestaan er m het algemeen te welmg studies. Daar komt bij dat
de meeste publicaties waarin mstellingen voar vrijwilligerswerk en
vrijwilligers in de welzijnszorg behandeld worden er korte metten wor-

In

den gemaakt met zelfbulpgroepen. Slechts m een handvol studies worden zelfbulpgroepen in de gezondheids- en welzijnszorg geanalyseerd

vanUlt het standpunt van de orgamsatietheorie en die van de kleme groep,
of wordt vanUlt een wetenschappelijk gezlChtspunt mgegaan op vraagstukken als de motivalie van de leden van zelfbulpgroepen, hun verhouding tot professionals en professiOnele mstellingen'.
In dit artikel worden deze aspecten van zelfbulpgroepen besproken. Deze
groepen worden bezien als een bron voar en een gelegenheid tot particI-

patle van vrijwilligers. Er zal een pogmg gedaan worden een verband te
leggen tussen zelfhulpgroepen en bepaalde theoretische mzichten

In

de

soclale wetenschappen. Tevens worden de groepen geplaatst tegen de
achtergrond van het denken over samenlevmgsopbouw.
5.2 DE AARD VAN ZELFHULPGROEPEN

Zelfbulpgroepen op het gebied van de gelOndheidslOrg zijn door de
sChrijver

In

een studie omschreven als: 'die groepen die ontstaan door

* Oorspronkelijke titel: Self-help Orgamzation and Volunteer partiCipatIOn III Soctal
Welfare m: SOCial Work, 1970, Jan. p.p. 51-60. Overgenomen met toestemmIllg. Venaald
door Mevrouw A. Rotte-De Vroomen.
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The NatIonal ASSOCIatIon for Retarded Children bijvoorbeeld, opgericht
m 1949, had eind 1968 met mmder dan 1300 plaatselijke afdelingen en
meer dan 130.000 leden, die allen, naar gezegd werd, actIeve vrijwilligersdiensten vernchtten. The Umted Cerebral Palsy AssociatIOns m Amerika,
een natlOnale organisatIe opgencht m 1949, had ongeveer 260 plaatselijke
afdelingen, een ledenbestand van meer dan 1.000.000 personen en meer
dan 50.000 vrijwilligers die gedurende het heleJaar actIefwaren plus versCheidene honderddUlzenden vrijwilligers die gedurende geldinzamelingen mgeschakeld waren. De Mascular Dystrophy ASSOCiatIOn m Amenka, m 1950 met eenzelfhulpformule gestart, zegt thans meer dan 400
plaatselijke afdelingen en 500.000 vrijwilligers te hebben. Deze zijn lo
nu en dan, hoofdzakelijk ten tijde van geldinzamelingen, actIef.
Temidden van andere organisatles voor gezondheidszorg die III de afge-

lopen Jaren ontstaan zijn, gewoonlijk om de professionele en publieke
belangstelling te stImuleren voor een pas gediagnostlseerd of betrekkelijk
welmg bekend gezondheidsprobleem, vindt men The National Cyslic
FibroSIS FoundatlOn met 152 plaatselijke afdelingen, The NatIOnal MUIliple ScleroSIS Society met 210 afdelingen, The National Hemophilia
FoundatIOn met afdelingen ill 53staten en nog vele and ere.
Maar de mstellingen die op een bepaalde zlekte gericht zijn, putten de
lijst vanzelfbulpgroepen die van betekems zijn voor de welzijnszorg en
die samengesteld zijn en functlOneren volgens het zelfbulpmodel met liit.
De groepen varreren van kleme, plaatselijke ad-hoc pogmgen tot grote
orgamsaties. Bij het overzien van de lijst van nationale orgamsaties op

het gebied van de welzijns- en gelOndheidszorg loU men tenminste 40
van zulke groepen kunnen opnoemen die onder andere geldinzamelingsaclies houden· om fondsen te shchten, plaatselijk achef zijn m de sfeer
van de dienstverlening, zich met activitelten op het gebied van onderzoek

en mformahe aan het publiek bezlghouden en bovendien de dienstverlemng door vrijwilligers orgamseren. Het is daarom waarschijnlijk geen
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overdreven schattmg om te zeggen dat meer dan 1.000.000 personen als

lid van of alS vrijwilliger binnen zelfbUlpgroepen m de Verenigde Staten
betrokken zijn bij de welzijns- en gezondheidszorg.
Enigszins

In

tegenstelling tot de mstellingen welke op een meer traditio-

We hebben derhalve te maken met een maatschappelijk fenomeen dat
veel funches heef! welke behoren tot het domein van het welzijnswerk.
Volledigheidshalve zou elke analyse van vrijwilligersbureau's. van vrijwilligerswerk en van vrijwilligers op het gebied van de welzijns- en
gezondheidszorg met deze enorme verzameling rekemng moeten houden.

nele of chantaheve grondslag zijn gestICht, geldt voor zelfbulpgroepen
dat hierin een grotere verscheidenheid aan vrijwilligersactlviteiten mogelijk is dan alleen deelname aan geldinzamelingscampagnes om fondsen
te stlchten. Zo kan men ouders van kinderen met hersenverlamming aantreffen die zich bezighouden met het instandhouden van activlteitencen-

In 'de federaie wetgevmg, vooral die welke programma's tegen de armoede betreft, wordt erkend dat het beJangrijk is om de deelname te bevorde-

ren van personen die met een bepaald socmal probleem geconfronteerd
worden. Hierbij gaat men van de veronderstelling Ult dat zij gelnteres-

tra voor Jongelm die leerplichhg zijn, doch die fyslek te zeer gehandicapt
zijn om de gewone open bare school te bezoeken. De ouders van geestelijk gehandicapte kinderen nemen recreatleprogramma's, beschermde

seerd zijn in de oplossmg erVan. In anll-armoede programma's heeft het
pnnclpe van een ~zo groot mogelijke deelname van de arrne zelf met

werkpJaatsen en dergelijke voor hun rekemng en nemen tevens deel aan

meningsverschillen en controverses op pJaatselijk niveau. In de afgelopen
Jaren is binnen een aantal programma's geexpenmenteerd met het wer-

de gebruikeIijke vormen van vrijwilligershulp zoals zorgen voar vervoer.

alleen mgang gevonden, maar het heef! ook geleid tot aanzlenlijke
ven van de armen Via hun buurtvertegenwoordiger m plaatselijke socmle

N aast de formeJe vrijwilligersorgamsaties die deeJnemen aan campagnes

acties. De programma's in Chicago. Rochester en andere pJaatsen geleid

m de plaatselijke gemeenschap, die aangesloten zijn bij natIOnale organi-

door Saul Alinsky; het omvangrijk buurtontwikkelingswerk van Mobilization for Youth en Haryou-Act In New York City; en zelfbulpprogramma's m Syracuse onder leiding van Warren Haggstrom zijn voorbeelden

saties en die gewoonlijk een of meer professioneJe medewerkers III dienst

hebben, zijn er in de afgelopen Jaren ook vele orgamsahes opgekomen
die zijn samengesteld Ult mensen met een gemeenschappelijk probleem.
Op plaatselijk mveau bieden zij gewoonlijk diensten van allerlei aard aan

van dit princlpe, ofschoon zij op onderdelen in filosofie en aanpak ver-

schillen.

hun leden welke buiten het kader van de gewone gemeenschapsdiensten

vallenJ • In 1961-1962 stelde Jackson een lijst van dat soort groepen samen en kwam tot een aantal van 265; ongetwijfeld is hun aantal smds die

Tezamen zijn deze programma's een maalschappelijk fenomeen met
grote betekems zowel voor de deelnemers als voor het bredere gebied van

tijd gegroeid4 . Van deze groepen zijn de actlviteiten van de Synanon

de welzijns- en gezondheidszorg. Er IS een bepaalde stroming III de SOClOlogle die meent dat voor veel mensen het zocken naar mogelijkheden tot

FoundatIOn landelijk bekend; van aanzIenlijke omvang, al IS er mmder
over gepubIiceerd, zijn de organisatles van ex-psychiatnsche patienten,
zowel diegenen die aangesloten zijn bij de Amencan FederatIOn of
Therapeutlc Self-Help Clubs als andere. Nog een belangrijke orgamsatIe
IS Parents Without Partners. Deze bestaat mt alleenstaande ouders die

directe Interaclle met lotgenoten een tegenwlcht vormt tegen de anoml-

of met aanpassmgsmoeilijkheden aan de status van gescheiden man of

sche en lsolerende tendensen van de rnaatschappij. De depersonaliserende trend in de industrie, het uitdijen van onderwijsmstellingen en het
leven in de voorsteden en buitenwijken warden in zekere mate gekeerd
door het opnieuw mvoeren van een sociaal model dat de mensen III staat
stelt samen een groep te vormen ten behoeve van gezamenlijke belangen

vrouw, weduwe of weduwnaar. Deze landelijke orgamsatie maakte aan-

en gemeenschappelijke problemen. Het gevoel samen acbef te zijn VOor

spraak op 106 plaatselijke afdeIingen en een ledenbestand van 12.000
personen m 1964. Daarnaast werd er een groot aantal ad hoc zelfbUlpgroepen opgencht om problemen te bestrijden als verslaafdheid aan gok-

de gemeenschappelijke doelemden bevordert gevoelens van soclale identificatie. Beoefenaren van de sociale wetenschappen zouden waarschijn-

ken, om gewichtsverlies of gewlchtscontrole te stlmUleren en voor vele
and ere doeJemden. ZoaJs de sChrijver enkeJe Jaren geleden zei: 'deze
groepen groeien zo snel in aantal, dat het niet doenlijk is er een catalogus

den IS als compensahe voor het teloor gaan van de Cgrootfamilie' in anze
tijd. Toen er nog sprake was van het grate, lilt meerdere genera ties bestaande gezin. was het voor het individu geen halszaak om zich bUlten

van samen te stellen. De verspreiding van meuwe groepen gaat sneller

het gezIn samen met anderen in te zetten voor zaken als onderlinge hulp
en sleun. Maar het kleme kern-gezin dat In de Veremgde Staten onder de

zich bezlghouden met de problemen bij de opvoeding van hun kinderen

dan het verzameJen van gegevens5.
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Iijk naar voren brengen dal een dergelijke achvitelt noodzakelijk gewor-
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IS geen gelijke, maar het IS mogelijk dat hij geaccepteerd wordt op baSIS
van quasI gelijkheid nadat hij zijn diepe betrokkenheid. medeleven en
kenms van het probleem getoond heef!. In werkelijkheid bereiken professIOnals met vaak deze graad van acceptalte door de groep of identificalle ermee. Daarom blijven zij m zekere zm 'outsiders'. Op punten als

druk van industnalisatle, urbanisatle en grotere mobiliteit van de bevol-

king het dommante type IS geworden vereist een aanvulling. Dit omdat
het met meer de totale last van socIalisatie en steun, tot dan toe door de

grote famiIie gedragen, kan torsen.
5.3

de hoedanigheid en de aard van de deelname door professIOnals kan men
ook een onderscheid maken tussen zelfhulpgroepen en andere vergelijkbare orgamsaties. In deze laatste spelen professIonals een teidende rol,

STRUCTURELE KENMERKEN VAN DE ZELFHULPGROEPEN

Er is een achttal essentiele structurele kenmerken waarmee men de zelfhulpgroepen kan karaktensen en onderscheiden van andere typen orgamsaties6 .

I

bijvoorbeeld in een therapeutlsche gemeenschap of - milieu m een afdeling van een psychiatrisch ziekenhUls.

"

Ze/fhulpgroepen hebben gemeenschappelijke doelemden.
Het zijn groepsdoeleinden. De groepen zijn bewust op wat als het centrale probleem of de centrale problemen wordt beschouwd georienteerd.
Doelemden komen eerder uit de groep voort dan dat ze opgelegd of van
bUlten af verschaft worden. Wat ook de oorsprong van de groepsdoeld

a Zeljhu/pgroepen hebben dezelJde kenmerken als de kleme groep
Cartwright en Zander definieren een groep als een verzameling organis-

men binnen welke het bestaan van allen (in de gegeven relatle) noodzakelijk IS voor het bevredigen van bepaalde mdividuele behoeften van elk
ervan. Dat wil zeggen, de groep is een instrument ten behoeve van de be-

einden

vredigmg van de behoeften van het individu. De individuen behoren tot

echte zelfhulpgroep te kunnen spreken. Identificatle van de groep met
de doelemden IS van wezenlijk belang.

de groep omdat zij een zekere voldoenmg ervaren die door de orgamsatle
mogelijk gemaakt wordt en die niet zo makkelijk langs een andere weg

bereikbaar loU zijn'.

IS,

acceptatIe ervan door de groep

IS

een voorwaarde om van een

e Actle is groepsactie

Men stelt zlch de zelfhulpgroep voor als een dynamlsch geheeldat groter
b In zeljhu/pgroepen staat het probleem centraa/; ze zijn georganiseerd

rondom een specijiek probleem of problemen.

IS dan de sorn van zijn delen. De ache van de mdividuele leden wordt gezlen rus deet van het geheel, dat er mee verbonden IS of invloed erop heefc

Dit kenmerk zit at in de term zelfhulp; hulp die verwijst naar activltelten

Zo IS het handelen van het individu met los te Zlen van de doelemden en

om gemeenschappelijke behoeften te bevredigen en gemeenschappelijke
problemen op te lossen. Zodoende staan deze groepen met enkel III

sanctles van de groep en met het welzijn van de groep als uitdrukkelijke

doelstelling.

dienst van sociale of recreatleve doelemden, al kunnen zij incidenteel een

dergelijke funche wel vervullen.

c De leden van dergelijke groepen nelgen er naar elkaars gelijken
('peers') le zijn.
Dit IS ten aanzien van tenmmste een heel belangrijke factor waar, namelijk het centrale probleem. JUlSt het felt dat men een centraal probleem
gemeen heeft. bepaalt, ondanks vele individuele verschillen, de status van

de leden m zelfhulpgroepen. Een 'peer' in eenzelfhulpgroep deell dus
met anderen een gezarnenlijke problematlek.

Dit kenmerk slUlt de mogelijkheid met Ult dat zelfhulpgroepen leden
kunnen hebben die geen gelijken zijn, die het gemeenSChappeIijk probleem met delen. Charles Dederick bijvoorbeeld, de chansmatlsche
leider en opnchter van Synanon IS geen 'peer' in die zin dat hij nomt aan
narcotica verslaafd is geweest. Een professional die lid van een groep is,
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f Anderen he/pen is een expliciete norm van de groep
Dit IS een sleutelelement m de defimtle van zelfhulpgroepen. Misschien IS
de term 'zelfhulp' m dit verband emgszms mlsleidend, omdat het 'zelfaspect hier de h ulp aan anderen mhoudt. Zelfhulp door rniddel van een
groep moet onderscheiden worden van zelfhulp in and er verband. De
student die zlchzelf een taal leert met behulp van elektromsche leermiddelen houdt zich bezlg met zelfhulp, maar niet m de zm waann wij zelfhulpgroepen definieren. Bij de laatste ligt de nadruk op de hulpvaardigheid ten opzlChte van de andere of de groep, op wederkengheid en
samenwerking.
g De rol van de 'professlonal' m de ze/fhulpgroep
omschreven, zo die al bestaat.

IS

met duide/ijk

Feitelijk neigen zelfhulpgroepen, vergeleken met meer traditlOneel ge-
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structureerde, socmle instellingen, ertoe de rol van de professional zo

mogelijk zou zijn met een met-lid. Het draa1t hier om identificat1e met
en mvloed van de peers op elkaar.

klem mogelijk te maleen. Bepaalde zelfhulpgroepen slUlten met opzet en
systematisch professlOnals uit

V~~r

leidinggevende rollen - Synanon bij-

voorbeeld. De professional lean m zo'n groep als waarnemer aanvaard
worden, maar tenzij hij het gemeenschappelijke probleem deeJt, wordt

De mollvalle om m een groep mee te doen

IS

gedeeltelijk mdividueel en

gedeeltelijk sociaal bepaald. OOk als de motIvatie primalr de elgen beter-

hij niet als lid beschouwd. OOk pleegt hij in het algemeen niet deel te
nemen aan de besluitvormingsprocessen. Andere groepen kunnen de

schap betreft, heeft men er

In

het algemeen begnp voor dat de groeps-

doeleinden en het welzijn van de groep op de eerste plaats moeten komen
en dat de eigen beterschap een bijprodukt IS van het werk Voor het
groepswelzijn. Wat betreft de motIvatie tot deelname van vrijwilligers,

professIOnal wel als lid opnemen, maar zijn rol zal .dan eerder die van een
gewone deelnemer zijn dan die van leider, mstructeur of degene die de
besiUlten neemt. Als hij at als professlOnal partIcipeert, lijkt zijn functle
meer op die van een adviseur, raadsman. lemand die de zaak evalueert of
StImuleert, dan op die van een gewoon lid. Kortom, de rol van de professional kan III termen van macht en leiderschap varieren van helemaal

waarover wij later zullen spreleen. voegt dit een dimensie toe die met altijd aanwezig is onder vrijwilIigers m andersoortlge organisatles.

De persoonlijke hulp die het individu lerijgt, hoeft met noodzaleelijk van

geen betrokkenheid tot gennge betrokkenheid.

het soort te zijn dat hij verwachtte.

Wittenberg schrijft bijvoorbeeld over een vrouw die, als vrijwilligster
voor een buurtcom1ti:, zlch bezig hield met de verbetermg van het woonen leefklimaat. Gedurende dit werle gmg Mar e1gen geestelijke gezond-

h Macht en lelderschap m zeljhulpgroepen berusten op honzontaliteit of
gelijkwaardigheld

Leiderschap is eerder een verworven dan een verkregen kenmerk of een
leiderschap verdiend worden en gedurende een bepaalde periode worden

heid er op vooruit8.
Dergelijke niet-verwachte gevolgen van altrulstlsche activlteit komen

waargemaalet.

waarschijnlijk frequent voor m zelfhulpgroepen.

aan de sociale posit1e geleoppelde e1genschap. In het algemeen moet het

5.4 FUNCTIONELE KENMERKEN VAN ZELFHULPGROEPEN

Vit de structurele leenmerleen vloe1en de meer algemene functlOnele leenmerleen van zelfhulpgroepen voor!. Oole hiermee IS het mogelijk om deze

I

c Persoonlijke verantwoordelijkheid

I

antwoordelijkheid draagt voor zijn eIgen dad en. Men eIst dit van hem.
Men verwacht dat hij een bijdrage levert, produktIef is en naar zijn beste

Van het individuele lid van de zelfhulpgroep wordt verwacht dat hij ver-

b De persoonlijke betrokkenheld is m alle zelfhulpgroepen een vere1ste.

vermogen handel!. Dit dient conform te zijn aan hetgeen de groep acceptabel of met acceptabel vmdt. Een dergelijk niveau van persoonlijke verantwoordelijkheid wordt gewoonlijk met geeist van and ere vrijwilligers
of ieden van welzijnsorgamsaties.

De actIeve en persoonlijke verbondenheid vormen de sleutelwoorden bij
het bepalen van het lidmaatschap. Zodoende horen. III deze conceptie

d Actiegerichtheid

groepen te onderscheiden van meer traditionele Illstellingen.
a De cornrnunicatle IS eerder horizontaal dan vertlCaa1.

van het lidmaatschap, degenen die enleel passlef ontvangen of de groep

De groepen zijn gencht op aclle. Het IS hun filosofie dat de leden leren en

financieel steunen, er niet ten volle bij. Men verwacht dat elk lid betrok-

veranderen door te doen. 'Handel. denk mef is een van de grondregeiS

leen IS bij en z!Ch zo opllmaal mogelijk mzet voor het welzijn van de
groep. Er bestaan aanwijzingen dat binnen zulke groepen van gelijken
een bijzondere gevoeligheid ontwikkeld Wordt voor wat op een bepaald
moment m het vermogen van de leden lig!. Bij Synanon bijvoorbeeld,
heeft men er begnp voor als een lid niet m staat IS om een bepaalde daad
te vernchten; men leeft met hem mee, men is toegevend en toleran!.

van de filosofie van Synanon.

Doch ook het tegendeel IS waar: de groepsleden kunnen veelelsender en

stimuleren. Immers van elk lid wordt verwacht dat hij Zlch bij de groep

Met andere woorc1en. de eigen ondervinding en niet de mstructie door

anderen IS de leidraad van bepaalde zelfhulpgroepen als het gaat om het
bevredigen van behoeften. De nadruk op actie leidt ertoe dat het zelfrespect van de leden verbetert, wanneer hun mspanmngen succesvol en

nutllg zijn. Prestaties van de groep kunnen het mdivid uele zelfrespect

zelfs harder zijn ten opz1chte van een lid dat met m de pas loopt, dan
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betrokken voelt en er een bijdrage aan lever!.

II

I
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5.5 BEINVLOEDlNGSPROCESSEN IN DE ZELFHULPGROEPEN

Dit fasenmodel is natuurlijk abstract; de stadia bestaan niet in hun ZUlve-

Wanneer men de sociologische en psychologlsche Iiteratuur overziet. als-

re vorm. Zij kunnen elkaar m de tijd overlappen en zij zijn zeker met
voor alle groepen gelijk. Ook moet men ze niet zlen als stadia die verwij-

ook die op het gebied van de kleme groep, plus de studies en observaHes

zen naar enige, speciale tijdspenode ll

van activlteiten in het kleine groepsverband. krijgt men de mdruk dat er
cen reeks mechanismen of processen bestaan die van belang zijn om ver-

5.6. I Het ontstaan

schijnselen binnen de zelfhulpgroep goed te kunnen analyseren'. Deze
~~

De eerste fase treedt in als twee of meer mensen het noodzakelijk vinden

.

a Identificatie met het referentiekader van de peergroep of de prima1re

om een actie tot verbetermg van een gemeenschappelijk probleem te

groep.

ondernemen. Vaak adverteren deze mensen III de pers en proberen aaarmee anderen te bereiken die hetzelfde probleem hebben. Er wordt een

b Leren door te handelen~ houding en kenms veranderen door ondervinding en door het handeJell.

open bare vergadering georgamseerd als een middel om een groep van de
grond te krijgen en om VIa de media publicItell te trekken. In het begm

c Het vergemakkelijken van de commumcaHe omdat de led en 'peers'
zijn.
d Het bevordercn van socialisahemogelijkheden.

wordt natuurlijk al het werk voor het plannen en leiden van de vergade-

rmg mtgevoerd door de vrijwilligers die het project opzetten.

e Het afhreken van de mdividuele psychologlsche weerstand door

5.6.2 De jase van de lriformele orgamsatle
In deze fase begmt de bewegmg zich te verbreiden door middel van vnen-

groepsactie, open discussie en confrontatic.
f Emotionele en sociale steun van de lcdcn voor elkaar; vermmdering
van de sociaie afstand tussen de led en, in vergelijking met de afstand die

den en kenmssen; de contacten in de groep krijgen een face-to-face karaktef. verder worden er openbare bijeenkomsten gehouden en de vrijwilli-

door de staf en de professionals van een traditionele insteIling m stand
wordt gehouden.

gers gaan zlch bezlg houden met het vergroten van de kring deelnemers

Dit verhoogt, in therapeutlsch opZlcht, de kwaliteiten van de groep.

g Het verschaffen van een acceptabel status-systeem waarbinnen het lid
een elgen plaats kan verwerven. De status wordt bepaald conform de
groepsdoeleinden en behoeften. De status van het mdividu kan binnen
het soclale stelsel van de groep betrekkelijk helder warden omschreven.

door persoonlijk contact, advertenties In de kranten en het ultwlsselen
van mformatie met elkaar. Zij ontwikkelen ook 10 rudimentalre vorm

I

een basIs programma, leggen contacten m de gemeenschap en beglllnen

h Het shmuleren of nabootsen van externe sltuatles binnen de groepen.
dit in tegenstelling tot de institutionele situatie of de retatie client-

de medewerking te zoeken van een paar prominente of sleutelfiguren,
profeSSIOnals of invloedrijke leken. In deze fase IS de vrijwilligersactlVIteit gevaneerd en onbestendig. Men IS pragmatisch bezig en reageert a1
Improvlserend op meuwe situaties.

therapeut.
, Het 'helper-prmclpe'. geformuleerd door Riessman dat mhoudt dat

5.6.3 De opkomst van leiderschap

door het helpen van anderen de groepsleden oak zelf dichter bij hUn
elgen therapeutlsche doelemden komen lO _

In elke groep. althans in een vroeg stadium, bestaat de gelegenheid van

I

het opkomen van een krachllg leiderschap III de persoon van een mdividu
of een kleme groep van mensen die nauw samenwerken. Deze leiders
nemen de beJangrijkste taken in de organisatie op zlch. Hun leiderschap
kornt voor een deel tot Ulting III hun vermogen om and ere vrijwilligers
er toe te brengen routinetaken te verrichten; het entameren van meuwe

5.6 ASPECTEN VAN VRlJWILLlGERSWERK IN ZELFHULPGROEPEN

Zelfhulpgroepen doorlopen III hun ontwikkeling III de nchtmg van een
meer ontwikkelde en professlOnele orgamsaHe in het algemeen de volgende fasen: a het ontstaan, b de fase van de mformele orgamsatie, c het

actlVltelten behoort tot de voorrechten van de leiders.
Tenslotte komt er een werkverdeling tot stand en worden bepaalde funclIes toebedeeld aan bepaalde personen zowel binnen als bmten de groep
der leiders. De normale vrijwilligersactlVltelten worden in deze fase m
een schema vastgelegd.

opkomen van JeiderSchap, d het begin van de formele orgamsatIe, e het

begm van de professlOnalisenng.
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Tabe12. Orgamsatorzschefunctzes, ullgevoerd door stqj7eden en vrijwilligers aan het emd van het derde jaar.

5.6.4 Het begm van de formele organ/satte
AIs de groep een defimlleve kern van leiders heeft, belandt de groep in
het stadium van de meer formele orgamsalle. Gewoonlijk wordt een alomvattende organisatiestructuur opgebouwd en vastgelegd in regeis en
reglementen. Naarmate dit proces vordert worden <ie respectieve roHen
van de elgenlijke leiders, de strategen en de leden-vnjwIlhgers dmdehjker
omschreven en naar bevmd van zaken vastgelegd;
Structurele veranderingen worden noodzakelijk omdat de functies die
door de groep worden mtgeoefend in aantal toenemen en mgewikkelder
warden. De acilvitelten nemen toe, men heeft een meer Yertakte admi~
nistratle nodig om de partlclpalle van de leden te bevorderen en te kunnen overZlen. De groepscontacten met instellingen in de buurt. and ere
groepen en professionele medewerkers warden uitgebreid.

5.6.5 Het begm van de professtonalisermg

Tabelf. Orgamsatonschefunctles, Ultgevoerd door stafleden en vrijwilligers aan het eind van het eerste Jaar*
organtSatles

jlmclIe

Y = vrijwilliger; B = betaaJde medewerker, programma.
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- geld inzamelen
- public relatIOns
- het plannen van vergadenngen
- contacten met Qverheidsinstellingen
- contacten III de medische sfeer
- sociale dienstverlenmg
-wervmg

orgamsattes
A

B

C

D

B

V
V
BV

B
B
V
V
V
V
V

B
B
B
BV
BV

B

BV
BV
V
V
V

A

B

C

D

V
V
V
V
V

V
V
V
B
B
B
V

V
V
V
V
V

v
V
V
V
V

V

V

V

= op dat moment geen onderdeel van het

B

B
V
V

B

BY - zowel betaalde staf als vrijwilligers achef.

Tabel3. Organisatortschejuncties, uitgevoerd door projesslOnals en vrijwilligers aan het emd van het vijfde jaar.
junclle

Na emge tijd kan de leiding het nodig vmden om sommige routinematige
functies op organisatorisch gebied over te geven aan betaalde stafmedewerkers. Met de graeiende complexlteit van de orgamsatie, de uitbrelding van het ledental en het mtsIijen van het programma wordt het noodzakelijk admmistratieve functies af te stoten, terwijl de leiders de pnmaire verantwoordelijkheid vocr het beleid en het programma behouden.
N aarmate er steeds meer professIOnele aCllvitelten ondernomen word en,
kunnen professionals als staflid worden toegevoegd. Hiervan IS een gel eldelijke verschuivmg van funches het gevolg. De tabellen 1-3 geven aan
welke orgamsatonsche functws In VIer zelfbulpgroepen werden mtgevoerd door stafmedewerkers en vrijwilligers aan het emd van 1, 3 en 5
jaar.

- geld inzamelen
- public relations
- het plannen van vergadermgen
- contacten met overheidsmste11ingen
- contacten III de medische sfeer
- sociale dienstverlemng
- wervmg

junctte

- geld inzamelen
- public relatIOns
- het plannen van vergadenngen
- contacten met overheidsinstellingen
- contacten III de medisclie sfeer
- socIale dienstverJenmg
- wervmg

A

orgamsaltes
B
C

B
B
BV
B
B
B
V

V
V
BV
B
B
B
V

B
B
BV
B

B
B
V

D
B

B
B
B
B
B
B

AIs men deze analyse na zo'n tienJaar ZOll herhalen, zou er ongetwijfeld
opnieuw sprake zijn van een belangrijke bijdrage van vrijwilligers aan
emge op de lijst voorkomende funclles, terwijl het proces van professIOnalisering flink voortgeschreden zou zijn.
Zelfbulpgroepen verschillen wat betreft de deelname door vrijwilligers
aan deze functies. Afbankelijk van de ontwikkelingsfase van de orgamsatie wordt een betaalde professloneJe staf aangetrokken. I n het algemeen geldt dat, ondanks prolessionalisering, de vrijwilligersfuncties in
deze groepen breder. intensiever en gevaneerder blijven dan In de meer
traditionele mstellingen van het parhculier lflltiatlef.

Act1Vlteiten die gewoonlijk in traditionele tnstellingen aan vrijwilligers
warden toevertrouwd kunnen als volgt gerubnceerd worden;
a het Inzamelen. van geld - hierop Jigt zeer sterk de nadruk. Het gebeurt
gewoonlijk onder professIOnele leiding.
*De tabellen I tjm 3 ziju aikomstlg van Alfred 1. Katz, Parents o/lhe Handicapped,
Spiingfield 1961, p. 101.
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b bestuursfunclIes (beleidsvormmg) - beperkt tot betrekkelijk welmg
mensen (zie onder).
c dienstverlemng aan clienten, gewoonlijk m de rol van asslstent van de
..

vatIe vooral onder professionals als advocaten. artsen en accountants,

van wle er veel bereid waren toe te geven dat zij VIa het vrijwiIligerswerk
zoals' het bestuurslidmaatschap van instellingen m de welzijnszorg, m
contact trachten te komen met zowel rijke als mvloedrijke leden van de

professionals.

d public relatIOns, vaak onder professlOnele leiding.

ties of functlOneerde als professlOna]l2. Sills vond laatstgenoemde motI-

.

In tegenstelling hiermee omvaUen de vrijwilligersactivItelten bmnen de

gemeenschap m het algemeen en potentiele klanten of patienten

zelfbulpgroepen het volgende:

bijzonder 13

a het mzamelen van geld - vaak zonder profeSSlOnele leiding.
b het vormen van een beleid en het vervaardige'n van programma's -

gewoonlijk gaat dit verder dan

In

de traditionele mstellingen; bovendien

is hierbij meer gelegenheid tot partlclpatie.

In

het

Voor de mensen die met een probleem zitten en die zlch met anderen veremgen om elkaar wecterzijdse hulp te geven. is het carriere-motlef echter
van mmder belang. In deze orgamsaties bepaalt de verdeling naar soclale

c actIVlteIten III het vlak van soclale actIe, lobbyen, preSSlegroepe n , enz.
d het verzorgen van public relations. inclusief het geven van uitleg in het

klassen niet de deelname. Aandoeningen als geestelijke achterstand,
hersenverlammmg en alcoholisme lopen dwars door de klasse, SOCIO-

openbaar, overal en aan een verscheidenheid van toehoorders.

econoIDlsche factoren en beroep heen. In Synanon, een zelfhulpgroep
van de ZUlverste vorm. zijn grote verschillen waar te nemen op het punt

..

e dienstverlening aan patienten, waarbij men vaak een meer belangnj~e
rol speelt en mmder fungeert ais aSslstent van de professlOnele hulpverleners; bijvoorbeeld het verrichten van profesSlOnele diensten als mstructeur, leider van recreatieve achvitelten. beroepsadviseur; deelname aan
onderwijs m groepsverband~ het bespreken van aanpassmgsproblemen
als het vmden van een baan, het voorbereiden van een resume; het be-

spreken van relalIes, bijvoorbeeld met familieleden; het bespreken van
sociale acties die de groep kan ondernemen; het voorzlen m vervoer,
babysitten en and ere concrete dienstverlening.

van opleiding en beroep.
De molIvatle voor deelname van vrijwilligers

IS

duidelijk een complex

verschijnsel; de deelname van vrijwilligers aan socIale mstellingen kan
zmvol bestudeerd warden onder de kop: ideologlsche, sociale en persoonlijke motieven. In een onderzoek naar vrijwilligers bij de Council

House Mental Health ServICes

In

Pittsburg stelden Roberts en Baton

een classificahe voor dIe onderscheid maakte tussen: ~orientatle op de
dienstverlening' en ~orientatie op zlchzelf 14 Deze schrijvers ontdekten

5.7 KENMERKEN VAN VRIJWILLIGERS

dat vrijwilligers die op zlchzelf gericht, waren over het geheel genomen
beter met het programma uit de voeten konden komen dan zij die op de

Zoals we al eerder opmerkten,

nog maar welmg onderzoek verncht

meeste vrijwilligers hmsvrouwen van middelbare leeftijd met volwassen

naar de deelname van vrijwilligers binnen enerzijds zelfhulporgamsatIes

kinderen waren, en die in het vrijwilligerswerk verwerkelijking en voldoening zochten.

dienstverJening georienteerd waren; dit ondanks het gegeven dat de
IS

in de sfeer van het welzijnswerk en de gezondheidszorg en anderzijds de
meer traditionele instellingen. Een aantal Soclologen heeft zich evenwel
meer in het algemeen beziggehouden met participahe in veremgmgen,
mcluslef die in de sfeer van de welzijnszorg.
Een veeI voorkomende conc1usie m een verscheidenheid van zulke stu-

dies

IS

dat de vanabele socIale klasse mvloed mtoefent. De vrijwiIligers III

de meeste welzijnsorgamsaties worden in eerste mstantie gerecruteerd
Ult de midden- en hogere klassen. Mensen die genoeg geld hebben om hun
vrije tijd aan werkzaamheden voor de instellingen te wijden of voor ::'le

het vrijwilligerswerk een stap omhoog betekent op d<; maatschaPl'dljke
ladder, komen het meest voor. Ben grote meerderheld van de vnjwllhgers m de studie van Hausknecht bijvoorbeeld had leidinggevende func-
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Een aanzlenlijk aantal van deze vrijwilligers had belangstelling gekregen
voor het programma omdat men persoonlijk of via vnenden en familieleden tegen het fenomeen geestesziekten was aangelopen.
Roberts en Eaton ontdekten dat het gevoel van onvoldaanheid van deze

vrijwilligers grotendeels voortkwam mt een gebrek aan direct contact of
persoonlijke betrokkenheid met de clienten .. De vrijwilligers die de hoogste 'score' wat betreft voldaanheid behaalden, waren diegenen die in
direct contact kwamen met groepen vroegere patienten. Het betreft hier
dan clubleiders, raadslieden, enzovoorts.

Deze constatenng IS III overeenstemmIllg met de bevmdingen in rapporten van andere groepen van ex-patienten waarvoor vrijwilligers mt verschillende lagen van de maatschappij werden aangetrokken. Zo schat
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Wilder m zijn verslag van het werk van de Psychiatric Rehabilitation
AssocIation m Engeland dat een op de dne clubleiders vroeger zelf patient geweest was l5
Een conclusie die lilt de verschillende studies over de motlvatie van
vrijwilligers getrokken kan warden IS dan ook dat men een gewlChtlg en
dringend motief tot deelname ontleent aan het zoeken van een oplossmg
voor persoonlijke problemen. Als er eenmaal ten behoeve van dit doe1
contact is gelegd met de groep, kan er evenwe1 een verschUlvmg in doelstellingen optreden. In zulke gevallen kan de vrijwilliger die eerst hulp
voor zichzelf zocht, een meer aitruistische kant op gaan. Hij zoekt dan
geen hulp meer v~~r zlchzelf (of, zo hij dat al doet, alleen mcidenteel),
maar ervaart voldoening in het helpen van anderen. Deze dynamiek in de
motivatie van de vrijwilligers wordt meestal niet genoemd in studies naar
de vrijwilliger uit de midden- en hogere klasse m de meer traditlOnele
mstellingen. Dat het voorkomt kan men elke dag waarnemen binnen de
zelfbulporgamsalles. Deze vormen in maatschappelijk opzicht een geweldige machtsfactor. In Alameda County, California, werd een zelfhulpco mite van revalidatie-clienten gevormd met het doe1 om tussen beide te
komen bij de revalidahedienst van de Staat. Het gmg er hierbij om, om
zeker te stellen dat de clienten van die mstelling datgene zouden ontvangen waarop zij krachtens de wet recht hebben 16 Gelijksoortlge zelfbulporgamsaties van mensen die sociale bijstand krijgen. zijn nu eenmaal een
normaal verschijnsel geworden.

van andere gemeen~ChapsIllstellingen en professlOnals. VanUlt dit schema kan Synanon
ander de ~~tegone ·separatlef. United Cerebral Palsy onder de categorIe 'asslmilerend'.
en AlcOhollcs Anonymous onder de categone 'gemengd' worden ondergebracht.
4 Ma~nce Jackson, 'Thelr Brothers' Keepers', Berkeiey, Calif" 1963.
5 Self-Help Groups, III Harry Lune (ed.), Encyclopedia or Soclal Work. New York 1965
p. 680-683.

"

"

6" De bronnen ~.aarUlt we de verschillende onderdelen van deze analyse gehaald hebben,
zlJn .L~ Ultgebre~d en te gevaneerd om hier te clteren. Zij omvatten theoretisch Werk en
empmsche studIes Ult de.~sychologle, SoclologIe, groepsdynamlca en samenlevmgsoPbouw.
De meest opvallende ZIJn verzameld en van aantekeningen voorzien III Self-He/v and
RehabilitatIOn.
7 Dorwm Cartwnght en Alvm Zander. Group DynamICS: Research and Theory, Evansion
Jll., 1965, p. 75.

'

8 R.UdOlph Wittenberg; So You Want To Helli PeolJie, New York, 1954.
9 Zle voetnoot 6.
ID Frank Riessman. 'The "Heiper" PrincIPle', III SOCial Work. vot 10. 1965, nr. 2;
P. 27-32.

11 Katz. Parents of the Handicapped, p. llO-1l1.
12 Murray H. Hausknecht, The Jomers. Towota. N.l., 1962, p. 89-90.
13 David L. Sills, The Volunteers, Glencoe, Ill., 1957, p. 113-118.

14 Pearl R. Roberts en losePh W. Eaton, Council House, a Psychiamc Volunteer
DemonstratIOn ProJect, Pittsburg, 1964.
15 John R. Wilder, 'Self-Help m Memallllness', ID The Medical PracllOner, vol. 2, 1963
nr. 2, p. 14-18.
16 Committee for the Rights of the Disabled. Newsletter, Berkeley, Calif.. 2 novo 1966.

Er schijnt wemlg twijfei over te bestaan dat zelfhuJpargamsatles wel niet
meer zullen verdwijnen en dat ze aan vrijwilligers Ultgebreide mogelijkheden tot een be1angrijk stuk dienstverlenmg bieden. Soclaie wetenschappers en zij die van de welzijnszorg studie maken, zouden in toenemende mate gebruik moeten maken van de llitgesproken Jaboratoriumsltuatie die deze orgamsaties bieden voor het onderzoek naar organisahegedrag en kleme soclale systemen. alsook voor het analyseren van aanhoudende en inventleve partic1patle van vrijwilligers.
NOTEN
I Een geannoteerde bibliografie Self-Help and RehabilitatIOn over sociaal-Wetenschappelijke literatuur m.b.t. zelfhulpgroepen en iichamelijke en geestelijke revalidatle IS te verkrijgen van de sChrijver, p.a. UCLA SchOOl of Public Health, Los Angeles, Californm 90024.
2 Alfred H. Katz, Parents of the Handicapped, Sprmgfield. Ill., 1963, p.3.
J Een begin van een typologle om zelfhulpgroepen te classificeren IS door de schrijver ontwikkeld: assimilerende. separatieve en gemengde groepen. Deze tYPologle verwijst naar de
doelstellingen van de zelfhulpgroepen III termen van hun verhouding met en gebruikmaking
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Veel bewijsmateriaal voor het 'helper-principe' berust op waarneming en
is met gecontroleerd. Er bestaat echter een experimenteeI anderzoek dat

6 Anderen help en als therapeutisch
principe: het 'helper-principe'*

tenminste een mdirecte verificatie of ondersteuning van dat prmclpe
betekent. In een studie van King en Janis, waarbij men rollenspel als
methode gebruikte, werd ontdekt dat wanneer mensen in een gelmprovl-

seerde toespraak, een bepaald standpunt moesten verdedigen, zij genelgd

Frank Riessman

waren hun mening te veranderen III de nchting van dit standpunt. Zij
waren hiertoe meer genelgd dan mensen die die toespraak gedurende

eenzelfde hoeveelheid tijd alleen maar lazen 2 • Zij noemen dit:
'zelf-overtUlging door het overtUlgen van anderen'.
6.1 INLEIDING

H et IS al een zeer Dude therapeutlsche methode om mensen met een
probleem anderen met eenzelfde, maar ernstiger probleem te iaten helpen

(bijvoorbeeld de Anomeme Alcoholisten). Als men deze methode gobruikt - op het moment IS er een tend ens m de nchtmg van toenemend
gebruik - kan het gebeuren, dat de nadruk op deverkeerde persoon gelegd
wordt, namelijk aIs we onze aandacht hoofdzakelijk nchten op het llldivi-

du dat hulp ontvangt. We zouden heel goed meer aandacht kunnen

i(

Volkman en Cressey formuleren dit pnnclpe - een van hun vijf
sociaal-psychoJoglsche pnncipes voor de reclassermg van misdadigers op de volgende wijze: 'Het meest effectieve middel om groepsdruk op de

leden mt te oefenen vmdt men m groepen, die z6 georgamseerd zijn, dat
mlsdadigers met niet-misdadigers samenwerken met als doel andere
misdadigers te veranderen. Een groep waarm misdadiger A met
niet-misdadigers samenwerkt om misdadiger B te veranderen, breng~

waarschijnlijk meer verandermgen te weeg bij mlsdadiger A dan bi]

geven aan diegene die de hulp mmder nodig heeft en ~el aan degene. die
h ulp verleent. Want vaak IS hij degene die er beter van wordti

ffilsdadiger B. _ .?3

Het is met altijd zeker, of mensen die hulp krijgen er wel bij varen.
Waarschijnlijker IS het, dat de hulpverleners profijt trekken van het

Misschien zou het dus wel de strategle van het welzijnswerk moeten zijn
om wegen te zoeken om meer mensen tot hulpverlener te maken! Of, om
nauwkeuriger te zijn, wegen te vmden om hulpvragers om te vormen tot
hulpverleners, hun follen dus om te keren, en een sltuatie te creeren waann

vervullen van hun rol. Dit blijkt tenminste het geval te zijn bij een
grate verscheidenheid aan zelfhulp-'therapJeen'. zoals Synanom (voor

de hulpvragers het als taak krijgen opgelegd om hulp te bieden.

drugverslaafden), Recovery Incorporated (voar mensen met psychische

moeilijkheden) en de AA. Volgens Mowrer staan er meer dan 265 van
dergelijke groepen in de adreslijst TheIr Brothers Keepers', vermeld. Het
officio le orgaan van The Amencan Conference of TherapeutlC Self-Help

In de meeste programma's die tot nu toe werden genoemd. had den

Clubs, Action, beschrijft enkele functies van deze groepen.

emotioneel gestoorde mensen elkaar, oak al zijn hun symptomen
verschillend.

Ovengens bestaat er nog steeds behoefte aan duideIijk emplrisch
bewijsmateriaal, dat aantoont dat deze programma's effectief zijn.

Verscheidene rapporten (waarvan er weliswaar veel slechts op mdrukken
berusten) wijzen er evenwel op, dat hulpgevers er eerder beter op warden

dan de hulpvragers. Zorgvuldig onderzoek naar deze programma's IS
gewenst. Want er zijn talloze andere factoren in het speI. die aan het succes

ervan bij zouden dragen, zoals het leiderschap van de therapeut, selechef
lidmaatschap, enz.

hulpgever en hulpvrager m wezen hetzelfde probleem of symptoom. De
aanpak bij Recovery Incorporated gaat nog verder. Hier helpen

Het princlpe kornt oak, hoewel iets minder direct, tot uitdrukking m de
soclOtherapeutische aanpak die enkele jaren geleden door Wittenberg

beschreven werd. Wittenberg beschrijft een buurtcomlte dat was
opgencht om andere mensen in de buurt te helpen. Deelname daaraan

leidde tot een duidelijke persoonlijkheidsontwikkeling en groel bij een
vrouw die bijstand kreeg en daarnaast ook aanzJenlijke persoonlijke
problemen had.

'" OorsprOnkeiijke titet The 'Helpet' Therapy PrmclPle m SOCIal Work, 1965, aprii
pp. 27-32. Overgenomen met toestemming. Vertaal door mevrouw Rotte-D: Vroomen.
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6.2 HET WERK VAN NIET-PROFESSIONALS

als iemand uit de lagere mkomensgroep zelf als hulpverlener-therapeut

Nog een vanant van dit prinClpe IS te vmden in het werk van

optreed!.
Om deze reden verdient het aanbeveling om op veel grotere schaal de
niet-professionals mt de buurt m te zetten als (Ultvoerende) hulpkracht of

met-professlOnals. VrijwiIligers die fungeren als gastheer of gastvrouw,
opbouwwerker, jeugdwerker, ontspanningsleider en dergelijke meer.

technicus bij de hulpverlemng in ziekenhuizen en welzijnsmstellingen.

Sommigen van die mensen hebben m het verleden vaak met ernsl1ge
problemen te kampen gehad. Anderen zijn eX-delinquenten. Er werd

JUlSt zoals de hulpverlener-therapeut, hebben zij waarschijnlijk heel wat

echter vastgesteld, oat

mkomenscategorieen dan de professlOnal.
2 Het kan zijn dathet princ1pe, meer m het bijzonder paraIlelloopt aan de

In

de lOOP van hun werkzaamheden, hun elgen

problemen aanzienlijk vermmderden'. Een van de belangrijke vooronderstellingen van het HARYOU programma 1S dat 'vrijwilligers hun e1gen
problemen oplossen bij hun pogmgen anderen te helpen'6
Het 'helper'-theraple-pnnc1pe heeft tenmmste twee belangrijke gevolgen

mmder last van sociale afstand ten opzichte van de clienten tilt de lagere

reeds aanwezige geneigdheid tot samenwerking, in de lagere socIaaleconomlsche groepen en hun cultuurpatronen. In deze zin kan het een

weldaad betekenen voorzowel de hulpgever(het model) alS de hulpvrager.

vaar de niet-professional met een lagere socmaJ-economische achter-

grond: a aangezien veel met-professlOnals die aangezocht worden
ex-delinquent, verslaafd, AFDC moeder en dergelijke zijn, kan het

6.4 STUDENTEN ALS HULPVERLENERS

plaatsen In de helpersrol heilzaam vaar hen zijn; b aangezien de
niet-professionals baat vinden bij hun nieuwe rol alshuJpverlener, kunnen

heden toevertrouwd aan zesdeklasleerlingen, die eveneens met lees pro-

zij in feite effecllever gaan werken en zo anderen meer hulp van een andere
orde verschaffen.

blemen te kampen hadden. Het 1S mteressant om te Z1en, dat de
v1erdeklassers opmerkelijke voormtgang boekten, en dat ook de

In Flint, Michigan, werd een groep v1erdeklasleerlingen met leesmoeilijk-

zesdeklassers leerden van deze ervanng7 . 'MobilizatIon For Youth' zette
Derhalve vormt wat hier besproken wordt wellicht een posltieve

helpers bij het huiswerk met behoorlijk succes m. Dit betekende dat

opwaartse sp1raal in tegenstelling tot de beter bekende neergaande trend.
Dat wil zeggen oat de aanvankelijke helpersrol mlsschien maar weinig
hulp aan de hUlpvrager biedt, maar m1sschien wel heel heilzaam is voorde
hulpgever. Deze 1S op zijn beurt veel effic1enter en beter gemollveerd; hij

diegene die de hulp kregen enige meet bare vooruitgang 10 schoolresulta-

bereikt een nieuw stadium m zijn bekwaamheid als hulpverlener.

schoolresultaten beter worden, maar het kan ook zijn, dat zij. als gevolg
van het verwerken van deze nieuwe rol de mogelijkheid van een toekomst

ten lieten zien'. Het kan goed zijn, dat er zelfs nog opmerkelijker
verandermgen plaats vmden In de JongelUl op de middelbare school, die
als mentor ingezet worden. Niet alIeen is het mogelijk. dat hun

als leraar gaan overwegen.
6.3 EEN THERAPIE VOOR DE ARMEN

Het helper-prmc1pe kan wellicht m alle theraP1een worden toegepast,
maar is vooral nuthg bij het behandelen van lagere mkomensgroepen en
wet om de volgende twee redenen:
1 Het kan voorkomen, dat er moeilijkheden ontstaan op grand van de
bestaand'e afstand tUssen de verschi1lende soclale klassen. Gewoonlijk

nchten theraple en therapeut z1ch namelijk op de sociale middenklasse
omdat zij niet vertrouwd zijn met het verwachtingspatroon en de
levensstijl van clienten uit de lagere inkomensgroepen. De vervreemding

die velen uit de laatstgenoemde groep tijdens de behandeling door

Schneider doet verslag van een beperkte studie, waarbij Jongelui met
verschillende mveaus van leesvaardigheid gevraagd werd een ~gemakke

lijk' boek te lezen om praktijk voor het voorlezen aanJonge kinderen op te
doen. Zij merkt op: 'Voor het kind oat goed kon lezen, was dit een goede
ervaring. Maar voor het kind dat het niet goed kon, was het een nog betere
ervanng. Het las matenaal op een niveau dat binnen zijn mogelijkheden

Jag en het kon het met plezier lezen. Gewone boeken op zijn
belangstellingsmveau waren voor hem te moeilijk om te lezen en dus las hij
geen boeken voor zijn plezier. Lezen betekendevoor hem keihard werken;

profeSSIOnals ervaren en de hiermee samenhangende problemen in de

vaak kreeg hij er het gevoel van dat hij dom en hulpeloos was. Deze keer
hij had !ets te geven; hij zou deze gave met kleme
was het anders.

wederzijdse verstandhouding kunnen belangrijk teruggeschroefd word en

kinderen delen net als ouders of leraren'9
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In zekere zin was hier sprake van een spelsituatie. Deze kinderen speelden
de rol van hulpverlener in een rollenspe1. Ze lazen immers vaor aan
volwassenen om het later aan kleme kinderen te doen.

tenslotte - en dat is nu jUlst het punt bij het helper-prmclpe - in sltuaties
verkeren waarin zij and ere jongeren Ult de klas kunnen helpen. Met and ere

woorden: sommlge kinderen ontwikkelen zlch in mteIlectueel opzlcht met
door de uitdaging die uitgaat van kinderen. die op hen voorliggen, rnaar

De sltuatie in de klas illustreert een mteressante uitloper van het
helper-pnncipe. Sammige kinderen. die lilt de klas gehaald warden waar

door lemand te helpen, die op hen achter ligt, door de rol van
mentor-hulpverlener op zich te nemen.

ze beneden de middelmaat zltten en worden geplaatst III een meUwe groep
waar ze tot de betere 'heIft van de kIas behoren, laten vele meuwe
kwaliteiten zien en krijgen ap hun beurt een meer positieve respons van de

EIke ieraar kan V verzekeren, dat er niets zo goed is als Jeren door anderen
te onderwijzen. Door lemand lets te moeten uitleggen, wordt je aandacht

leraar. Dit kan gebeuren onafhankelijk van het al dan met spelen van een
helpersrol. Maar ook hier zijn emge van dezelfde onderliggende

veel scherper gench!. Dit ui!gangspunt biedt blijkbaar geweldige perspectIeven die door welzijnswerkers ongebruikt zijn gelaten.

mechanismen aan het wer1c als in de directe hulprelatie: de leerling in de
meuwe groep krijgt meer respons, hij treedt meer naar voren, men
verwacht meer van hem en meestal reageert hij daar weer op door meer

6.5 ONTWIKKELING TOT LEIDERSCHAP

van ziclizelf te eisen. Al heef! hij met echt de helpersrol op zlch genomen,
toch zijn III beide gevaIlen dezelfde soort krachten werkzaam die hem
stimuJeren tot meer actieve respons. J ammer genoeg kan dit principe

tegengewerkt worden, als de leraar de hele groep als een'mIndere' oflager
geplaatste groep behandelt en deze beeldvormmg door aIle klasgenoten op
een ongenuanceerde manier wordt overgenomen.
Een daarmee samenhangende kwestie die oak het vermelden waard is, is

de volgenae. Op het ogenblik gaan veel jongeren, die oorspronkelijk op
scholen 'alleen voor negers; zaten. naar scholen, die (hopelijk) lets aan

•
AIs we een stap verder gaan, gaat het helper-prmcipe ook op voor de
ontwikkeling van leiderschap m buurtorgamsatles en dergelijke. Men
heef! bijvoorbeeld ontdek!, dat lemand in een groep huurders betrekkelijk
passlef kan zijn bij vergadermgen over zijn elgen woonSltuatie, maar heel

andere kenmerken kan vertonen als hij helpt bij het orgamseren van
bewoners uit een ander wooncomplex. In die nieuwe situatle, eenmaal
gedwongen om de rol van hulpverlener te spelen, beginnen zijn
leiderscapaclteiten naar boven te komen. Het karakter van de nieuwe
groep, waarin hij voorligt op de rest. draagt ertoe bij dat hij zlch als leider

mtegratJe doen. Deze Jongelui hebben hulp nodig bij het mhalen van de
achterstand in schoolse vaardigheden, zoals leesvaardigheid. Gewoon lijk
hoor Je het argument gebruiken, dat de blanke kinderen, die Ult de
middenklasse voortkomen en deze extra hulp met nodig hebben, daar het

gaat gedragen. Dit IS eenvoudig nog een malller om te zeggen, da!
leiderschap zich ontwikkelt door het leiden zelf. De kunst om mensen tot

nadeel van zullen ondervinden. Hun ouders willen. dat deze jongelui in
een klas zitten met leerlingen die voorlopen en met 'opgehouden' worden

leiderschap te doen ontstaan.

door jOngelUl die achter lopen.

Sommlge mensen nemen gemakkelijker de helpersrol op zlch (in bepaalde
groepen), maar het aantalleiders kan Ultgebreid word en door zorgvuldig

In termen van het helper-pnncipe kan het echter heel goed zijn, dat de
meer gevorderdenjUlst. op een heel meuwe manier, voordeel hebben van
het spelen van de leraarsro1. Niet alle vlugge, slimme leerlingen vmden het

leiders op te leiden zou er best wel eens III kunnen bestaan, dat.juist de
goede rollen aangeboden moeten worden om steeds meer en meer

leuk m een klas te zltten met alIemaal hetzelfde soort kinderen. Wij zijn

de interacties en de samenstelling van een graep te plannen. Als de groep
een groat verJaop kent, moedigt het introduceren van meuwe leden oudere
led en, die zlch eerst nogal vOlgzaam opstelden. vaak aan om een meer
actleve helpersrol te aanvaarden.

gaan gel oven, dat als lemand vlug en slim is, hij zlch oak bij anderen
zaJ willen aansluiten, die eveneens vlug en slim zijn en dat dit zijn

AIs we de aanwijzingen van King en Jams volgen, kunnen we van

ontwikkeling zal stImuleren. Dat gaat op voor sommlge vOlwassenen,
maar voor anderen geldt dat zeker met. Sommige mensen vInden, dat zij
het beter doen m een groep waann een grote verscheidenheid aan

roIlenspel gebruik maken om lemand die vroeger hulp kreeg nu een
helpersrol te laten spelen. Zo kunnen we hem helpen zichzelf te overtUlgen
door het overtuigen van anderen iO Vele soortgelijke groepsdynamlsche

capaciteiten aanwezig IS. waardoor zij meer naar voren kunnen komen en,

methoden kunnen warden gebruikt om, zo volledig als het maar kan, de
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mogelijkheden van het helper-pnnclpe te benutten. We kunnen de
opstelling van de zitplaatsen veranderen, we kunnen mensen sleutelposities geven - bijvDorbeeld door hen kleine comItes te 1aten VQorzitten - en

we kunnen tijdelijke groepJes vormen m de klas; hienn kunnen leerlingen,
die eerst overschaduwd werden door meer gevorderde leerlingen, nu de
gelegenheid krijgen om hulp te geven aa,n. of model te staan voor minder
vlotte j ongelUl. De essentle van dit alles is groepen zo te structureren en te
herstructureren, oat steeds and ere leden van de groepen de helpersrol

spelen op steeds (weer) andere tijdshppen.
6.6

'

IS

het zinvol even

anZe gedachten

te laten gaan oyer de diverse

mechamsmen, waardoor de hulpverlener voordeel m! zijn helpersrol kan
halen. Brager spreekt over de verbetering In het zelfbeeld, die waarschijnlijk optreedt als gevolg van het feit, dat men lets waardevols doet, namelijk lemand In noed te helpen ll
De studie van King en Jams wijst erop, dat het een belangrijk aspect van
de helpersrol kan zijn, Je bij lets betrokken te voelen door het te verdedigen ('zelf-overtuigmg door het overtmgen van anderen'). Pearl merkt op,
dat heel wat hulpverleners (zeals de helpers bij het hmswerk) een 'aandeel
in of belang bij een systeem' krijgen. Dit draagt ertoe bij, dat zij 'zodalllg
betrokken worden bij de taak, Qat hUn elgen capaciteiten zlch
zonder ontwikkelen'12

In

het bij-

Ongetwijfeld bestaan er nog veel and ere mechanism en, die door verder
onderzoek aan het licht gebracht zullen worden. Waarschijnlijk vaneren
ook die mechanismen naargelang de omstandigheden en de taak van de

hulpgever. Zo hebben waarschijnlijk helpers, die

In

een therapeuHsche

context functlOneren, of dat nu ais professioneel therapeut of als niet-

professlQnele 'therapeut onder gelijken' is, profijt van de belangrijkheid
en de status die met dierolsamenhangen.Ook voelen zij zlch sterk door
de impliciete stellingname: 'Ik moet wel in orde zijn, als ik anderen kan

helpen'. Mensen die zelf problemen hebben (bijvoorbeeld alcoholisten,
drugverslaafden, ongehuwde moeders), moeten van deze stellingname wel
proftjt trekken. Bovendien betekent hun meuwe rol als helper misschien

een belangrijke (en afleiding gevende) bron van achvlteit, zodat zij met
meer ze op hun elgen probleem gefixeerd zijn of op zlchzelf betrokken.
Ongetwijfeld zijn mdividuele verschillen belangrijk, zodat sommlge mensen veel meer voldoemng zouden ondervmden van het
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~samenwerken:;,

'overtUlgen' en 'bemoede-

Hulpverleners die in het kader van het onderwijs functlOneren, opmeuw
zowel professioneel als met-professioneel, zullen wellicht meer van de
cognitleve mechanismen profiteren die werkzaam zijn, wanneer men zelf
Jeert door anderen te onderwijzen. Zij moeten het matenaal beter leren

kennen om het over te kunnen dragen. De rol van leraar kan tot gevolg
hebben dat meer algemene, meuwe onderwijsmethoden ontwikkeld worden. En tot slot kunnen de status en het prestlge die met de fol van Jeraar
samenhangen onvoorzien voordeel met zlch meebrengen.

MECHANISMEN VAN HET HELPER-PRINCIPE

Misschien

'leiding geven', 'controleren'.
ren'.

~geven',

'helpen'.

De huJpgever kan voordeeJ halen illt een aantal factoren die ook

In

de

follen van ondefwijzer en therapeut te onderkennenzijn; hij profiteert van
het 'zlChzelf overtuigen door het overtuigen van anderen'-mechanisme en

van zijn 'betrokkenheid bij het systeem'. Blijkbaar heef! dus het voordeel
In wezen te maken met de elgenlijke elsen die aan de specifieke helpersrol
gesteld worden (of dat nu die van leraar, leider of therapeut is), phis de
nieuwe gevoelens die verbonden zij n met de betekellls en het pr.estIge van
de rol en de mamer waarop de helper behandeld wordt in overeenstemmmg met zij n ro1.

6.7

WAARSCHUWINGEN EN VOORWAARDEN

In zekere ZIn lijkt het helpers-prmclpe strijdig me! het In brede knng aanvaarde psychologlsche beginsel, dat waarschuwt tegen proJectie door de
therapeut. Het is een bekend gevaar. en het wordt onder onze aandacht

gebracht door de theone en praktijk van de psycho-analyse, dat een therapeut met een specifiek probleem soms, ondanks dat hij zijn probleem
begrijpt en het onder controle heeft, dit probleem op zijn patient proJecteer!. Natuurlijk doet dit probleem zlch III veel van de aangehaalde gevallen met voor. omdat zowel degene die behandelt als degene die be-

handeld wordt, aan dezelfde kwaal lijden. Maar m and ere gevallen, als
genezen met-professlOnele werkers m dienst genomen worden om met

mensen te werken die ofwel geen specifiek probleem hebben, of met de
problemen van de hulpverlener, moet de mogelijkheid van proJectie als
ook van psychologische beinvloeding in ogenschouw genomen worden.

Twee manieren om zlch tegen dit mogelijk nSlCO m te dekken zijn:
J de hulpgever mag z1ch sJechts dan bezlghouden met een mtensieve

behandeling, als hij zlch heel goed bewust

IS

van het probleem en het ge-

vaar voor proJectIe; en
97
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2

professlOneJe supervisle is abso1uut noodzakelijk: wellicht

IS

een van

de moeilijkheden bij de therapeutlsche zelfhulp-programma's van leken
het gevolg van het felt, dat zij vaak gekant zijn tegen welke vorm van
professionaiisering.

als de hulpgevers 15 • Het helper-pnncipe vestlgt aUeen de aandacht op de
hulp die de hulpgever krijgt door het vervullen van die rol.
Het helper-prmClpe IS m veel groepsSltuatles gebruikt. zij het op de ene
plaats wat bewuster dan op de andere. Waar wij voor pleiten is, dat er

Er IS nog een potentieel gevaar aan het princIpe van de helper-theraple

verbonden, vooral .als het op grote schaal wordt toegepast. Veel van de
mtnnSleke waarde van de techmek hangt af van de betrekkelijk onbewuste manier, waarop het werkt. Als mensen eenniaal weten, dat zij een
helpersro1 krijgen om daardoor zichzelf te helpen, kan het we1 eens ge-

beuren, dat het gevoel belangrijk te zijn en dergelijke wegvalt en zo de
kracht van hetprinclpe aantast. Oat dit met voor de voUe 100% opgaat,
blijkt echter wel Ult het roUenspel. waann de speler de bedoeling van het
spel kent maar er toch de mvloed van ondervmdt. Niettemm houdt toepassing op grote schaaJ enig gevaar m, dat alleen door zorgvuldige observatie en onderzoek kan worden ingeschat. ook omdat toepassing op

zo'n grote schaal het waarschijnlijk maakt. dat het princlpe mechamsch
en wiUekeung zal worden toegepast.

meer expliclet en op een georgamseerde mamer gebruik van het pnnclpe
wordt gemaakt. Ons beleid moet gencht zijn op een planmatlg structureren van groepen, zodat er een zo breed mogelijk gebruik van het helperprmcipe kan worden gemaakt. Dit kan een beslissende mgreep III de the-

rapie zijn. een belangrijk prmcipe voor de opleiding van leiders en een
hulpmiddel bij Ultstek voor het lesgeven. Het IS waarschijnlijk met toevallig, dat vaak gezegd wordt, dat een van de beste mameren om te leren

het onderwijzen zelf is. Misschien helpen psychlaters, maatschappelijk
werkers en and ere professionele hulpver1eners zichzelf me6r dan men

10

het algemeen mziet!
NOTEN
I

O. Hobart Mowrer. The New Group Therapy, Princeton, N.J., 1964, p.

IV.

2 B. T. King en I. L. Janis, 'Comparison of the Effectiveness of Improvised Versus Non6,8

IMPLlCA TIES

Het helper-prmcipe kan heel goed worden toegepast in zlekenhuisgroe-

pen (zowel klimsch als poliklimsch), gevangemssen, heropvoedingsgestlcht enz, Scheidlinger wijst er op, dat het prmclpe belangrijke lmplicatIes kan hebben voor een goed begnp dat het welzijnswerk dient te hebben
van de therapeutische processen in alle vormen van groepstherapie. Niet

aUeen de mdividuele groepsleden worden namelijk geholpen door het
help en van de and ere leden van de groep. Ook de groep als zodamg kan
op memge wijze gesterkt worden, omdat ze voortdurend bijstand verleent aan de individue1e leden van de groep13

Levme brengt het idee naar voren, dat het helper-pnnclpe heel waardevol
kan zijn bij verschillende soorten gedragsverandermg, zoals pogmgen
om het roken te beperken. Rokers die als opdracht krijgen om anderen
over te halen met roken te stoppen, zo heeft men ontdekt, profiteren van
hun vereenzelVIgmg met de meuwe anti-rook voorschriften l4 .

Nu is het met zo, dat het helper-pnnclpe lmpliceert, dat aUeen de hulpgever profiteert ofzelfs dat hij meer profiteert dan de hUlpontvanger. Oat
zie Je ook in de studie van Flint, Michigan, waaruit blijkt, dat de vlerdeklassers, die hulp kregen, mmstens evenzoveel baat bij de hulp hadden
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Improvised RoLe Playmg m Producing OPinion Changtfs'. m Human Reial,lOns, vot. l,
1956, p. 177-186.
3 Rita Volkman en Donald R. Cressey, 'Differenttal ASSOCiatIOn and the RehabilitatIOn of
Drug Addicts', m American Journal of SocIOlogy, vo!. 69, 1963, nr. 2, p. 139.
4 RudolPh M. Wittenberg, 'Personality Adjustment Through Social ACtion', 10 American
JournaloJ Orthopsychiatry, vol. 18, 1958. nr. 2, p. 207-221.
5 Zie Gertrude Goldberg, The Use of Untramed Neighbourhood Workers in a Homemaker Program, een met gepubliceerd rapport over Mobilization for Youth, New York
N. Y., 1963; en 'Experiment in Culture ExpansIOn', Sacramento. Calif., 1963.
6 Harlem Youth Opportunities Unlimited, Youth in the Ghetto, 1964, p. 609.
7 Frank B. W. Hawkinshire, Trammg Needs/or Offenders Working In Community Treatment Programs, Experiment III Culture Expansion, Sacramenta, CaUL 1963, p. 27-36.
8 Mobilization for Youth. 'Progress Report', New York, 1964.
9 Gussle Albert Schneider, Reading of the Children, by the Children, for the Children,
ongepubliceerd manuscnpt, 1964.
10 idem.
11 George Brager, 'The indigenous Worker: A New Approach to the Soclal Work Technlcwn', m SOCial Work, vol. 10, 1965. ill. 2, p. 33-40.
12 Arthur PeaI1, Youth m the Lower Class Settlngs, verhandeling aangebodcn op het vijfde
SymposIUm m SOCial Psychology, Norman, Okla., 1964, p. 6.
13 Gesprek met Saul Scheidlinger. Community Service SOCIety, New York, N.Y.,
18 januari, 1964.
14 Gesprek met Sol Levme, Harvard UmvefSlty SchooL of Public Health, Cambridge,
Mass., 12 januan, 1964.
15 Hawkinshire. a.w ..
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7 Ervaringskennis: een nieuw begrip
voor het analyseren van zelfhulpgroepen*

bestanddeel van zelfhulp is waardoor zelfhulpgroepen zich onderscheiden

van door profeSSIOnalS geleide groepen. Verder zal worden aangetoond
dat het begnp ervaringskenms gebruikt kan worden als een analytJsch
stuk gereedschap waarmee de theoretische problemen omtrent de aard

van zelihulpgroepen en de overeenkomsten en verschillen met professlOnele therapleen kUnnen worden onderzocht. OOk zaJ dit meuwe begnp
bruikbaar zijn voor een verheldenng van de rol van de profeSSIOnal in de

Thomasma Borkman

zelfhulpgroep. Het analytlsch onderscheid tussen ervarmgskenms en

7.1

groepen. Dit hield m: observatle van een aantal orgamsatJes, mterviews
met leden van Alcoholics Anonymous (AA), AI-Anon, Parent without

professionele kenms is het resultaat van mijn onderzoek naar zelfhulpINLEIDING

De sterke toename van het aantal zelfhulpgroepen welke ook een steeds
groter wordende verscheidenheid aan problemen bestrijken, heef! een
krachhge reactle ten gevolge gehad onder een aantal welzijnswerkers,

Partners en Reach for Recovery evenals Ultgebreid onderzoek naar
vrouwen-emancipatiegroepen, WeIght Watchers en zelfhulpgroepen voor

stotteraars'. Mijn vijf jaar durende onderzoek naar groepen voor stotte-

In

raars begon met een mtensieve studie van een groep aan de oostkliSt (van

het bijzonder onder psychotherapeuten en maatschappelijk werkers'.

de Veremgde Staten), gevolgd door een vergelijkende analyse van de

Deze professionals stellen belangrijke vragen op theoretisch en practisch

organisatie van achttien groepen in de Veremgde Staten. Nieuw Zeeland,

gebied aangaande de aard van zelihulpgroepen, de overeenkomsteri en
verschillen tussen zelfhulp en professionele therapleen en de relalle tussen zelfhulpgroepen en professiOnals. Ze verschillen van menmg over de
vraag of professiOnals direct betrokken moeten zijn bij zelfhulpgroepen
en, als het antwoord ja is, welke gevolgen dit heeft voor de professles en
de zelfhulpgroepen'. En zij veroordelen het anll-professlOnalisme van
sommlge zelfhulpgroepen zonder zich af te vragen wat, analytisch geZlen,

Nederland en Zweden'.
7.2

KENNIS: ER VARINGSKENNIS VERSUS PROFESSIONELE KENNIS

de oorzaak IS van deze houding3 .
Onder een zelfhulpgroep wordt in dit artikel verstaan: een groep mensen

Ervaringskenms IS waarheid welke de neerslag vormt van persoonlijke
ervanng met een verschijnsel en. over het algemeen, met van beredenering, observatIe en nadenken over informatie die door anderen IS aangedragen7. Ruperto experto credite, luidt het Latijnse spreekwoord (Geloof

met een gemeenschappelijk probleem die op vrijwillige baSIS en met het
oog op hun welzijn bij elkaar komen om onderling te proberen het probleem op te lossen'. Binnen het bestek van dit artikel vallen alleen zelf-

van ervarmgskenms zijn a de soort "informatie' waarop ze IS gebaseerd
en b de houding tegenover die informatIe.

hulpgroepen die zich primair fichten op soclale. emotlOnele, psychoJogische en andere, soortgelijke problemen. Uitgesloten zijn zelfhulpgroe-

pen die pnmalr gencht zijn op lemgmg van lichamelijke of materiele
noden zoals Yoedselcooperattes. begrafenis- en verzekermgsmaatschappijen of bouwverenigmgen.
Het doe! van dit artikel is het presenteren van een nieuw analytisch be-

gnp: ervanngskenms. In zelfhulpgroepen dient ervaringskenms als de
voornaamste bron van 'waarheid'. in plaats van professionele kennis - de
kennisbasls in de meeste andere organisatles op het terrein van de welzij nszorg. Er zal worden aangetoond dat 'ervaringskennis' een belangrijk

*0

orspronke.lijke utel: Expenentlai knowledge. a new concept for the analysIs of seif~help
groups 10 SoclOI service review 1976, nr. 3, pp. 445~456.
Overgenomen met toestemmlOg. Vertaald doorJan Maas.

100

Rupert want die heeft het meegemaakt). De twee belangrijkste elementen
De mformatJe bestaat uit 'wijsheid' en 'knOW-hOW' die men krijgt door
persQonlijke ondervinding, en met uit geisoleerde. niet-geintegreerde
feiten en gevoelens waarover men met verder heeft nagedacht 8 • Deze informatie is m het algemeen concreet. specifiek en mgegeven door het
gezond verstand omdat ze gebaseerd is op lemands feitelijke ervanngen
die uniek. beperkt en mih of meer representatief zijn voor de ervarmgen

van anderen met hetzelfde probleem9 .
Het tweede belangrijke element Ult de defimtJe betreft de zekerheid dat
ervaring tot kennis leidt lO • De uitdrukking 'ervanngskennis' duidt dus op

de vaste overtUlgmg dat de mZlchten die men door directe partlcipatle
m een bepaalde sltualie verkrijgt, waar(heid) zijn. Men vertrouwt erop
dat door partiClpatJe verkregen kenms geldig en waardevol is. Vaak versterken zelfhulpgroepen deze overtUlgmg onder hun led en.
101

Naast ervarmgskenms bestaat er ervanngsdesknndigheid (het tweede
begnp dat wordt gelntroduceerd). Dit begnp verwijst naar de bekwaamheid ofvaardigheid in het behandelen of oplossen van een probleem door
gebruik te maken van de elgen ervaring. Iedereen met hetzelfde probleem

Professionals worden gerespecteerd, geerbiedigd en behandeld als autori-

teiten door clienten die ervan overtmgd zijn dat de professlOnals de waarheid in pacht hebben. Onder clienten IS het geloof in de bekwaamheid en
deskundigheid van de profeSSIOnal wijdverspreid. Zijn menmg IS gezaghebbend. En natuurlijk zijn professlOnals ervan overtmgd dat waarheid

heeft ervarmgskennis; de mate waarin lemand de mformatle heeft ge'integreerd en deze cp het probleem kan toepassen, varieert echter. De

gebaseerd is op professlOnele kenms. Veei profeSSIOnals verwachten dat
hun waarheid zonder meer wordt geaccepteerd. Sommigen van hen raken

'voormalige devIant' dat wil zeggen degene die het programma van de
zelfhulpgroep met gunstig resultaat heeft doorlopen of de ervaren oud-

bij een bezoek aan een zelfhulpgroep van streek wanneer ze met met het

gediende, heeft meer ervanngsdeskundigheid dan de nieuwkomer. Hij
wordt zowel een rolmodel als een bron van hoop, omdat 'hij het a1 gemaakt heeft'll

respect bejegend worden waaraan ze gewend zijn. In zo'n geval voelen ze
zlch onbehaaglijk omdat de zelfhulpgroep meer waarde hecht aan ervanngskennis dan aan profesSlOnele kenms.

Hiermt volgt dat ervarmgsdeskundigheid kan dienen als baSIS voor leiderschap, een hogere status in de groep en meer zeggenschap in de beslmt-

7.3

vorming. Een lid van Recovery Inc., een zelfhulpgroep voar neuroticl en
ex-geesteszieken, verklaart de illvloed van ervaringskenms op een nieu-

ProfesslOneJe en ervaringskennis sluiten elkaar DIet wederzijds uit. Ten

eerste, professlOnals gebruiken tot op zekere hoogte ervaringskenms m
hun praktijk. Pas afgestudeerde professionals worden met als iieskundig
beschouwd voor ze persoonlijke ervarmg m hun beroep hebben opge-

weling op de volgende mamer: 'Hij heeft een zekere eerbied voor degenen
dIe hebben meegemaakt wat hij heeft meegemaakt: daarom zal hij advles
e~ zelfs benspingen aannemen van een mede-patit~nt welke hij nog niet
wIl aannemen van zijn elgen dokter'12
De aanspraken die zelfhulpgroepen maken op het oplossen van de problemen van hUn leden Via wederzijdse hulp en de aanwezlgheid en het
getmgems van mensen die hun elgen problemen door partlclpalle aan het
groepsproces hebben opgelost, zijn voorbeelden van de belangrijkheid
van ervaringskenms en -deskundigheid 13 Openbare bekentenissen of getUlgemssen - een zeer vaak voorkomend verschijnsel in zelfhulpgroepen.
waarin mensen over een of and er aspect van hun persoonlijke ervaring
met het gemeenschappelijk probleem vertellen - vormen waarschijnlijk
de belangrijkste middelen waarmee informatle over de eigen ervarmgen
wordt overgebracht op en gedeeld met de leden van de groep.
In tegenstelling tot ervaringskennis wordt professionele kennis ontwikkeld, toegepast en verspreid door een gevesllgd, gespecmliseerd beroep14 ~
'Professionele kennis' IS in de VS een bekender begnp en een algemener
geaccepteerde bron van 'waarheid' dan ervaringskennis. Toegang tot
professiOnele kenllls wordt beperkt tot degenen die voldoen aan de elsen
van gespeclaliseerde opleiding en formele trainmg in een bepaalde discipline en die over geeigende geloofsbneven beschikken. De potentiele
client moet gel oven (of erop vertrouwen) dat de professional terecht aanspraak maakt op de vereiste bekwaamheid en vaardigheden om een diagnose te stellen en het probleem van de client te behandelen. Dit vanwege
'het bezit van een vaardigheid die zo esotensch en complex IS dat metleden van de professle niet m staat zijn het werk op de jmste manier te
verrichten en zelfs met in staat zijn de waarde van het werk te bepalen'15_
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daan. Deze ervaringskenms wordt beschouwd als ondergeschikt aan de
professlOneJe kenms en ze wordt gedefinieerd binnen de vaktheorie J6
Ten tweede, zowel zelfhulpgroepen als professIOnals legitnneren een

tweede bron van waarheid als mbreng m de oplossmg van een probleem.
Sommlge professionele modellen (bijvoorbeeld client-centered theraple)
eerbiedigen de ervanngs.k.ennis en -deskundigheid van clienten l7 _ Som-

mlge zelfhulpgroepen (bijvoorbeeld stotteraars m de Verelllgde Staten)
gebruiken zowel professioneJe als ervanngskennis l8
Ten derde, een individu kan beide soorten ervaring III zich verenigen. De
arts die zelf in een rolstoel Zlt en zlch heeft gespecmliseerd in de revalida-

,

ff

he van lichamelijk gehandicapten, bezit beide soorten. Een lid van een
zelfhulpgroep kan een professIOnele opleiding hebben die betrekking
heef! op het probleem van de groep; bijvoorbeeld sommlge stotteraars
m zelfhulpgroepen m de Verelllgde Staten zijn tevens spraaktherapeuten.
Professionele en ervarmgskenms kunnen naast elkaar bestaan, net zoals
religieuze en wetenschappelijke waarheid, want Ze zijn noch mherent In
tegenspraak: noch tegenstrijdig, zeker niet als ze op verschillende Verschijnselen worden toegepast. Botsmgen komen voor wanneer concurrerende gezagsbronnen zich op dezelfde verschijnselen nchten: een reele
mogelijkheid voor sommlge zelfhulpgroepen en welzijnswerkers.
7.4

KENMERKEN VAN ERVARINGSKENNlS

Er zijn overeenkomsten tussen professionele en ervaringskennis. Het zijn
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beide elgenschappen van een individu die hij, wanneer hij ze eenmaal
heeft opgedaan, niet kan verliezen l9 Deze individuele kennis kan niet
worden verleend door overdracht of delegatle. Aangez1en deze kenms
een e1genschap van het mdividu is, IS ze zelf-bepalend; dat wil zeggen de
bezltter ervan moet zijn elgen oordeel gebruiken bij de beslissingen aangaande zaken waarbij die kenms een rol speelt. De baSIS voor de methierarchische relalles onder professlOnals of onder de leden van een zelfhulpgroep is gelegen In het felt dat kenms individueel van aard IS. Allen
die de kennis bezitten, zijn gelijk. De zelfhulpgroep, bestaande lilt mensen met een gemeenschappelijk probleem, wordt dus samengesteld Ult
mensen die elkaars gelijken zijn op grand van de kenms die ze hebben
opgedaan door hun ervanngen met het gezamenlijke probleem. Verder
kunnen zowel professlOnele als ervanngskennis georgamseerd warden
samengebracht. Hierbij heeft ieder lid een e1gen mbreng. Elk lid kan van
de samengebrachte kenms gebruik maken.
Er zij nook verschillen tussen professlOnele en ervaringskenms. In tegenstelling tot professlOnele kennis IS ervaringskenms a pragmatisch; met
theorel1sch of wetenschappelijk, b gencht op directe ache; met gencht op
ontwikkeling op lange termijn en systemal1sche accumulatlO van kenms
en c holistIsch en totaal; niet gesegmenteerd.
Ervaringskenms IS pragmatisch: dat wil zeggen ze benadrukt concrete.
waarneembare resultaten die 'werken'; gezien vanmt het subjectIeve
standpunt van degene die de ervaring ondergaat. Professionele kennis is
ook gencht op resu1taten maar ze benadrukt daarnaast tevens de accumulat1e van kenms. Ze definieert resultaten binnen een of ander wetenschappelijk of theorellsch kader dat door de professlOnele gemeenschap
geaccepteerd wordt.
Ervanngskenms IS gencht op directe aclle. Onderzoekers van zelfhnlpgroepen verwijzen vaak naar deze actIe-genchtheid: 'Groepen zijn gericht
op actIe. Hun filosofie IS dat de leden leren en veranderen door te doen ... '.
Anders gezegd, ervarmg wordt, m tegenstelling tot didactIsche instructle,
expliclet als doel gesteld door bepaalde zelfhulpgroepen2o Alhoewel
professionals, vooral mensen uit de praktijk, ook op ache zijn gencht.
strekt hUn perspecllef zlch verder m de tijd Ult. Ze zijn vaak evenzeer
bezig met bijkomende zaken als waardenng door hun collega's en het
werken binnen gevestlgde, theoretlsche modellen als met het zoeken naar
resultaten die nuttIg zijn voor hun clienten.
Tot slot, ervaringskennis IS holistisCh. Ze omvat de totale ervaring, oat
wat de led en van de groep vanmt hun standpunt waarnemen. Bijvoorbeeld, de arts die een borstamputahe Ultvoert, houdt zich m de eerste
plaats bez1g met de operalle en de lichamelijk-patholog1sche toestand
van de patiente. Maar de patiente die de totale situatie in ogenschouw
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neemt, houdt zlch bez1g met de zlekte, de operat!e en de prognose; de
verandering aan haar lichaam en de gevolgen voor haar sexuele relahes:
de presentalle van een 'normaal' Ulterlijk aan anderen; en de gevolgen
die haar ziekte heeft op financleei gebied en voor de relaties met de gezinsleden, om maar enkele punten te noemen21
Professies houden zlch per definitle met een beperkt aspect van en vanuit
een bepaald stand punt bezig met een verschijnsel. Er is een complexe arbeidsverdeling ontstaan, waarin allerle1 discIplines te onderscheiden zijn
die alle liltgaan van een elgen standpunt. Gedeeltelijk omvat deze specmlisatie ook het bewust uitslmten van elgen voordeel In de relatie met
de clienten. Hierdoor wordt 'niet-gepaste' emotlOnele betrokkenheid bij
de clienten voorkomen22
De holistische aard van ervarmgskennis voegt een belangrijk element toe
dat men niet vindt III de professionele kenms, namelijk openheid Voor
anderen. Dit slaat vooral op de gevoelens die de mdividnen hebben ten
opzlChte van zlChzelf en van verschillende aspecten van hun sltualle. Zowel het gevoel begrepen te worden als de open en natuurlijke commumcatie tussen mensen met gelijksoortige ervanngen (dit zijn de belangrijke
kenmerken van een zelfhulpgroep) bestaan dank zij deze toevoegmg:
'omdat de leden zlchzelf blootgeven en gelijksoorllge ervaringen hebben
gehad. fungeren ze voor elkaar als rolmodel. Ze vereenzelvigen zlch met
elkaar en ze trekken elkaars vermogen tot begrip, empathie enz. met in
twijfel. De leden vertegenwoordigen geen cs1gnificante anderen'; ze zijn
het. Ze accepteren elkaar met symbolisch maar werkelijk'23
7.5 ZELFHULPMODELLEN; GEORGANISEERDE ERVAR1NGSKENNIS

Op welke manier kan ervanngskennis (kennis die concreet. specifiek en
a-theoret1sch IS en bepaald wordt door het gezond verstand) nutllg zijn
voor mensen die een gemeenschappelijk probleem hebben maar W1er
persoonlijke omstandigheden uniek zijn? Mijn hypothese IS dat het nut
van ervaringskennis voortspruit uit de structuur van de zelfhulpgroep;
deze stelt de leden m staat een relatlef grote hoeveelheid kenms te delen.
Door Ultwisselen van de ervaringen van een aantal mensen ontdekt men de
gemeenschappelijke elementen van het probleem terwijl ook mogelijke
opJossingen aangedragen warden. Tegelijkertijd wordt ook het umeke in
ieders sltuatle belicht. Men leert dus dat het e1gen probleem III zijn
algemeenheid lijkt op dat van anderen maar ook dat 1eders sltuahe umeke
elementen bevat. Dit dwmgt de leden ertoe de kenms selechef te gebruiken
en aan te passen aan de eigen situatie. Tevens wordt de groep beschermd
tegen met toe te passen, persoonsgebonden kenms omdat een flink aantal
mensen in plaats van enkele mensen hun kennis del en.
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In tegenstelling tot meuwe zelfhulpgroepen hebben groepen die al een tijd
bestaan, h un ervanngskennis en deskundigheid in een model gegoten. Dit
model wordt dan toegepast op het probleem van de groep. Deze modellen

pragmatisch mgesteld zijn en het lidmaatschap vrijwillig IS, wordt het
model steeds getes!. Elk lid en elke generatle m de groep wil resultaten Zlen
die 'werken'. Als iemand het model ongeschikt vmdt of geen resultaten

zijn analoog aan de theoretische kaders die professlOnals bij hun

zlet.'zal hij de groep verlaten. En als voldoende Jeden geen resultaten zIen,

behandeling gebruiken.

zal de groep ophouden te bestaan. Sagann beweert bijvoorbeeld dat
Illeg1hmaties Anonymous zich nomt tot een levensvatbare zelfhulpgroep
heeft ontwikkeld omdat het aangeboden 'model' niet acceptabel was voor

Het zelfhulpmodel wordt in deze tekst gebruikt voor een beschrijvmg van
de definitie van het gemeenschappelijke probleem, de regels m de groep
voor het oplossen van het probleem, de regels betl-effende processen als

de potentiele leden26 _

de groep. Het model

ZelfhUlpmodellen vertonen onderling vanahe naar de mate waarin de

van Alcoholics Anonymous, het oudste en bekendste, heef! als prototype
gediend bij de vormmg van een groot aantal and ere 'anomeme' groepen24
Het bestaat mt a twaalf stappen die aangeven wat de groep verstaat onder

verschillende soorten professlOnele kenms worden opgenomen m het

het probleem, wat d.e regels zijn ter oplossmg van het probleem en zij

ringskennis. De alcoholisten in de groep zijn de enige bran van kennis,

beschrijven een aantal aspecten van de groepsrelatles, b twaalf tradihes
die regels geven voor orgamsatorische processen bij beslmtvormmg,

besluitvormmg en leiderschap. Aan het andere mterste staan zelfhulpgroepen voor stotteraars m de Veremgde Staten die zeer veel gebruik

beslUltvorming, leiderschap en reiatIestructuuf

In

programma. Aan het ene mterste staat Alcoholics Anonymous en de
meeste andere, soortgelijke groepen, die geheel gebaseerd zijn op erva-

leiderschap en andere aspecten van de reiaties tussen de leden van de

maken van de diensten van professionele spraaktherapeuten. Zij bevelen

groep.

hun leden aan om bij een professlOnal in therap1e te gaan, naast het bezoeken van de bijeenkomsten van de zelfhuJpgroep. Professionals zijn

Nieuwkomers m een geveshgde zelfhulpgroep zijn verplichthet model van
de groep te accepteren; zij hebben met de vrijheid om nadat ze lid zijn
geworden, de groep of het model ervan naar hun elgen ideeell te
veranderen. Er IS echter genoeg gelegenheid voor persoonlijke zelfhepaling omdat de modellen de aspecten van het probleem met volledig
definieren. Eveneens IS er plaats voor vanatie bij het toepassen van de

vaak adviseur of erelid. Ze geven suggestles voar activitelten en het besturen van de groep. Soms nemen ze zelfs een leidende positIe III binnen

algemene regels op de eigen situatie 25 In AA bijvoorbeeld wordt het

bruikt vaak informatie en technieken van professIOnals, maar dit gebeurt
op eigen voorwaarden. Het verschilligt in de manier waarop ze gebruik

probleem eenvoudigweg gedefinieerd alS: het dnnken van alcohol. De
twaalf stappen om op te houden met dnnken zijn met duidelijk
omschreven. Alhoewel nieuwe Jeden deze regels dienen te accepteren om
op de Juiste manier mee te kunnen doen, kunnen ze zelf and ere aspecten
van hun alcoholprobleem en toepassingen van de algemene regels op hun
eigen situatie naar voren brengen. Een voorbeeld: een AA-lid dat ik

mterv1ewde en dat allang lid was, vertelde dat voor hem het felt dat hij zijn
baan kon behouden, belangrijk was geweest bij het oplossen van zijn
alcoholprobleem. Het feit dat hij en zijn vrouw erg weimg socIale

contacten hadden, was voor hem geen probleem dat te maken had met zijn

de groep27
Tussen de stotteraarsgroepen en de AA staat het model van Plus Club,
een Zweedse zelfhulpgroep voor stotteraars28 Deze Zweedse groep gemaken van professionele kenms en ze het nut daarvan beoordeJen. Ze
zullen bijvoorbeeld 1edereen op hun bijeenkomsten uitnodigen.- spraaktherapeuten. artsen. hypnotiseurs - die beweert een effectleve methode te
hebben gevonden om van het stotteren af te komen. Ze leren de techme-

ken en ze testen deze uit op zlChzelf. ledere stotteraar echter bepaald zelf
of en m welke mate de methode voor hem effechef en nuttlg was. Bovendien heeft de Zweedse groep geen specmle lidmaatschapscategorie (erelid of advIseur) voor professIOnals; er
gewone led en.

IS

slechts een categorie leden -

drankmlsbruik. Daartegenover stond de mening van een aantal van zijn

kenmssen mt de AA die vonden dat hUn gebrek aan socmle contacten een
deel van hun probleem was.

7.6 CONCLUSIES

Zelfhulpmodellen, ontwikkeld op baSIS van ervaringsdeskundigheid,
verschillen veel van professionele modellen. Omdat zelfhulpgroepen

scheiden van vrijwilligersgroepen en officiele instanties door hun ver-
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trouwen op ervanngskennis en - deskundigheid. Vanwege de nadruk die
zelfhulpgroepen leggen op ervaringskenms, kunnen ze warden geherdefinieerd als vrijwiIlige welzijnsorganisaties van mensen met een gemeenschappelijk probleem die samenkomen om onderling te proberen het
probleem op te lossen; hierbij hebben degenen met ervarmgskenms het
meeste gezag In het beslUltvormingsproces.
Uitgaand van deze definille kan nu het zogenaamde anll-professlOnalisme
in zelf-hulpgroepen opgevat worden ais de vervanging van gezag op basis
van ervaring door gezag op basis van professIOnele kennis.
o p deze mamer bekeken kan gezegd worden: als sommIge zelfhulpgroepen beschouwd kunnen worden als anti-profesSlOneel dan kunnen sommige profeSSIOnals beschouwd worden als mensen die geen waarde hechten aan ervaringskennis.
Ervacingskennis kan concurreren met professlOnele kenms. Maar concurrentie is niets nieuws voor welzijnswerkers. want zij vormen geen homogene groep. Ze vertegenwoordigen eerder een verscheidenheid aan
denkrichtingen en hanteren een verbijsterend aantal modellen zowel binnen een denkflchtlllg als III verschillende denknchtlllgen. Professionals
die deze verschillende modellen aanhangen. zijn er voortdurend op Ult
om de superionteit van hun eigen model aan te tonen, opmeuw zowel
binnen een denknchting als geldend voor een aantal denknchtmgen. Deze
strijd tussen profeSSionals is aanvaardbaar omdat de concurrerende partijen er alle van Ultgaan dat professIOnelekenms waar(heid) is. Daartegenover IS ervaringskennis gebaseerd op een and ere vooronderstelling: de
bron van waarheid is ervanng. Daarom wordt ze door sommige professionals gezien als een radicale Ultdaging aan hun gezag.
De verscheidenheid onder professlOnals betreft ook de mate waafln ze
ervanngskennis beschouwen als een waardevol gegeven voor hun model.
ProfessionalS kunnen worden gerangschikt naar de mate waarin ze gebruik maken van diverse soorten ervanngskenms. Mijn hypothese is dat
de reactIe van een profeSSional op ervaringskennis m zelfhulpgroepen
samenhangt met de mate waann het model dat die professIOnal aanhangt,
het toepassen van ervarmgskenms toestaat.
Deze lllleiding tot het begnp ervanngskenms IS vanzelfsprekend beperkt.
Er dienen nog veel vragen gesteld te warden.
Ten eerste is het belangrijk empirisch onderzoek te doen naar de aard en
verspreiding van ervaringskenms en naar de vraag hoe instrumenten ontwikkeld kunnen worden om ervanngskenms te meten.
Ten tweede, moet de verscheidenheid onder zelfhulpgroepen wat betreft
oorsprong, ontwikkeling en gebruik van ervarmgskennis warden onder-

!O8

zocht. Wat zijn de voorwaarden en processen waardoor mensen met een
probleem overtUlgd raken van de geldigheid van hun ervanngen? Wat
IS de relatIe tussen de ontwikkeling van ervanngskenms (van een mdividu
of in eeu groep) en ondervinding met de professlOnele kennis die de client
met bruikbaar vond voor het oplossen van zijn probleem?
Mijn mdruk IS dat veelleden van zelfhulpgroepen pas nadat ze een aantal professIOnele theraplCen hebben geprobeerd (waarvan ze er geen geschikt vonden), geleidelijk ervarmgskenms ontdekken als geldige kenms.
Ten derde, hoe verschillen zelfhulpgroepen van elkaar wat betreft ervaringskenms, professlOnele kenms en and ere gezagsbronnen?
Ten vlerde moeten vragen over de rol van de professionalS ten opzichte
van de zelfhulpgroep opmeuw worden onderzocht binnen het hier gepresenteerde kader. Belangrijke factoren zullen waarschijnlijk zijn: de houding van de professional tegenover ervaringskennis, de mate waarm hij
open staat voor andere ervaringen en zijn tolerantie met betrekking tot
een concurrerende bron van waarheid. Het grote aantal denknchtmgen
onder professionals geeft de verzekering dat er verschillend za! worden
gereageerd op de ervaringskenms in zelfhulpgroepen.
Vragen als: of, op welke mamer en met welke gevolgen professIOnals ZIch
met zelfhulpgroepen beZlg moeten houden, zuHen verschillende antwoorden oproepen al naar gelang er verschillen zijn In professionele ideologie
en aJ naar gelang zelfhulpgroepen verschillen vertonen m hun houding
ten opzlChte van professIOnele kenms. Er IS onderzoek nodig om te bepalen onder welke omstandigheden en voor welke problemen ervaringskennis een concurrent wordt voor de professionele kennis.
Ten vijfde is het begrip ervaringskenms toepasbaar op meer verschijnselen dan aIleen op zelfhulpgroepen.
Er moet worden onderzocht wat het nut van ervarmgskennis is als verklarende factor voor sociale bewegingen (voor burgerrechten. consumentenmspraak en dergelijke)29, Het huidige scepticIsme en wantrouwen
ten opzichte van oplossmgen voor allerlel problemen vanmt de hoek van
de overheid. bureaucratIe en professlOnele gemeenschap zou we! eens
meer kunnen zijn dan alleen een uiting van anOffile. vervreemding en
dergelijke. Het is duideIijk dat sommIge eisen voor meer Illvloed van ae
client mdicaties' zijn van de opkomst van ervarmgskenms.
NOTEN
I Waarnemers kunnen de snelheid waarmee het aantal zelfbulpgroepen groter wordt, met
bijhouden, zo merkte Alfred H. Katz op III 'Self-Help OrgamzatlOns and Volunteer PartiCipation m Socml Welfare', III Social Work, vol. 15, 1970, ur. I, p. 52-53. Behalve bekendc,
allanger bestaande groepen zoals Alcoholics Anonymous. Synanon, Overeaters Anony-
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mous, Gamblers Anonymous en Recovery, Inc., hebben zich o.a. zelfhulpgroepen ontwikkeld voor ouders die hun kinderen mishandelen, stotteraars, mensen die een zedendelict
hebben begaan, gescheiden katholieken, geadoPteerden, priesters en nonnen die Ulttreden
en mensen die van de maatschappij vervreemd zijn. Veel onderzoekers beschrijven slechts
cen of twee groepen; een Ulizondenng is Edward Sagarm, Odd Man In: SOClelles of DeVIants In America, Chicago, 1969. Verwijzmgen naar recente artikelen over zelfhulpgroepen
worden gegeven door James M. Jertson, 'Self-Help Groups', m Social Work, voL 20, 1975,
nL 3, p. 144.
2 Zie bijv. Jertson, blz. 144-55; Alfred H. Katz. 'ApplicatlOn of Self-Help Concepts III
Current Social Welfare', m SoclOl Work, voL 10, 1965, nr. 7, p. 68-74; Matthew P. Dumont,
'Drug Problems and Their Treatment', m Gerald Caplan (ed.), Amencan Handbook of
Psychjatry, deel2, New York, 1974, p. 287-93; Gerald Caplan, Support Systems and CommUnity Mental Health, New York, 1974; Nathan T. Hurvltz, 'Peer Self-Help PSychotherapy
Groups and Their ImplicatIOns for PSychotherapie', m Psychotherapy: Theory, Research
and PractIce, vol. 7, 1970, nr. 1, p, 41-49; 0, H. Mowrer, 'Peer Groups and MedicatIOn:
The Best "Therapy" for Laymen and ProfeSSIOnals Alike', m PSYChotherapy: Theory, Research and PractIce, vol. 8, 1971, nr. I, p. 44-54; en Herbert Barish, 'Self-Help Groups', m
Robert Morris et a1. (ed.), Encyclopedia of Soczal Work, deel2, New York. 1971, deel2,
p. 1163-69.
3 Sagann; Barish, p. 1168; Jertson, P. 145; en LewlS Yablonsky, The Tunnel Back:
Synanon, New York, 1965, p. 367-403.
4 SubprofessIOnals of medewerkers die aikomstJg zijn U1t de doelgroep waarop de professionele hulp zlch ncht, welke m dienst zijn van overheidsinstanties of vrijwiiIigersorgamsatles, worden hier met opgenomen onder de noemer zelfhulp. Veremgmgen van vrijwilligers zijn orgamsaties die gebaseerd zijn op vrijwiIlige, onbetaalde deelname. meestal op
part-time baSIS. Zij zijn opgericht om bepaalde gemeenschappelijke belangen van de {eden
te behartlgen. Voor definities, Zle Charles Perrow, 'Members as Resources tu VOluntary
Orgamzations', m William R. Rosengren en Mark Lefton (eds,), OrganizatIOns and Clients,
COlumbus, 1970, p. 94-95; en David Sills, 'VOlUntary AssociatlOlls: SOCIOlogIcal Aspects',
in InternatIOnal Encyclopedia of the SOCial SCiences, deel 16, New York, 1968, p. 362-363.
5 Zie Thomasma Borkman, 'Changmg Sex Roles: ConsclOusness-raising Groups as a Vehicle of Adult ResoctalizatIOn', m J. Sherwood Williams, Alien Schwartzbaum en Rodney
Ganey, (eds.), SOCiologIcal research sympoSIUm V, Richmond; en 'A Typology of Self-HelP
Groups from an OrgamzatlOnal PerspectIve', 1975.
6 Zie Thomasma Borkman, 'PartiCIPation Patterns m a Self-Help OrgamzatIOn of Stutterers', Ill' Alfred H. Katz en Eugene Bender (eds.), The Strength In Us: Self-Help Groups
In the Modern World, New York, 1976; 'A Cross-NatlOnal Comparison of Stutterers' SelfHeip OrgamzatlOns', m New Zealand Speech Therapists' Journal, voL 29. 1974, nr. 5, p.
6-16; 'Stutterers' Self-Help Orgamzattons: Emergence of Group Life among the
StigmatIZed', III Williams, Schwartzbaum en Ganey; en, met Aurora ZapPolo, A
SOCIOlogical Survey of the Council of Adult Stutterers, 1972.
7 Er wordt hier een onderscheid gemaakt tussen 'informatie' (bekendheid met of erkenmng
van feiten) en 'kennis' (volledig de aard en de betekellls van iets begrijpen),
8 Alhoewel strikt genomen ledereen lets 'leert' wanneer men persoonlijk iets meemaakt,
warden sommlge menscn zlch daar met van bewust en! of worden er met door geraakt.
Anderen mtegreren de verkregen mformatIe met. In plaats daarvan onthouden ze metsamcnhangende feiten.
9 Iemands percepties, achtergrond en SoclOcultureel milieu bepalen wat voor hem gezond
verstand (common sense) inhoudt. Mensen zuHen ook onderiing verschillen tonen wat betreft hun bekwaamheid om hun ervanngskennis aan anderen duidelijk te maken en ill vergelijkbare snuatJes toe te passen.

110

10 Kennis wordt gedefimeerd als 'de zekerheid dat verschijnselen werkelijk bestaan en dat
ze bepaalde kenmerken bezltten'. Peter L. Berger en Thomas Luckmann gebruiken deze
definitie m: The Soclaf ConstructIOn of Reality: A Treallse In the SOCIOlogy of Knowledge,
Garden City, New York, 1967, p, 1. Berger en Luckmann geven een soclOloglsche (geen
filosofische), definitie van kenms. De baSlS van kenms zou bv. geloof in magle, wett;pschap.
gOdsdienst of ervanng kunnen zijn.
.
11 Zie Barish, p. 1166; en Hans Toch, The SOCIal Psychology oj Soczal Movements, Indianapolis, 1965, p. 82.
12 ToCh, a.w., p. 79.
13 Idem, p. 83; en HUrvltz, a,w., p. 44.
14 In navolging van de analyse van Eliot Freidson, ProfeSSIOn of Medicine, New York,
1970. Zijn mdringende analyse van professlOnele kenflls IS gebaseerd op de professle bii llItstek: de geneeskunde. Aangezlen ook anderen het medisch model nastreven, wordt het hier
eveneens gebruikt, alhoewel dit model met op alle punten OP andere professles van toepassmg IS.
15 Idem, p. 45.
16 Zie Freidsons analyse van de be1angrijke rol die kenniS onder artsen speelt (hoofdstuk 8).
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8 De-etikettering, re-etikettering en
de Anonieme Alcoholisten*
H arnson M. Trice en Paul Michael Roman

8.1

INLEIDING

In toenemende mate IS men binnen het socIaal-psychiatnsch onderzoek
het accent gaan leggen op de rehabilitatie en de terugkeer van voormaIige
psychiatnsche patienten naar 'normale' roUen binnen de gemeenschap.
(Susman, 1966). De gelijktijdige sneUe groel van de gemeenschapspsychiatrie als een psychiatnsch paradigma loopt parallel aan deze belangstelling, waarbij de gemeenschapspsychiatne zich pnmair bezighoudt
met het handhaven van de posities van de patient binnen het gezm en de
gemeenschap gedurende het behandelingsproces. Zij tracht op die wijze
de problemen rand de rehabilitatIe en 'terugkeer' te mimmaIiseren. (Passamanick et. ai, 1967; Susser, 1968). Ondanks deze beide ontwikkelingen
blijkt dat een succesvolle 're-etikettenng' of'de-stJgmatlsenng van psychiatrische patienten zelden voorkomt (Miller, 1965; Freeman en Simmons, 1963). Doel van dit artikel is om een schijnbaar negatJefvoorbeeld
van dit verschijnsel te exploreren, namelijk een soclaal proces dat resulteert in een geslaagde de-etikettermg, waarbij het gestJgmatiseerde etiket
vervangen wordt door een soctaal aanvaardbaar etiket.
Het zogenaamde etikettenngsperspectief (of-paradigma) dat zlch een
prommente plaats binnen de soclOlogle van het afwijkend gedrag heeft
verworven hiedt een waardevolle analyse van de ontwikkeling van deviante loopbanen waarvan er vele klaarblijkelijk permanent zijn. In
hoofdzaak spitst de etiketteringstheorie zlch toe op processen via welke
'een primalre deviant' zich ontwikkelt tot 'een secundaire deviant'. (Lemert, 1951: 75-76). Pnmalre devIantJe kan op ontelbare manieren ontstaan. De mate en aard van de maatschappelijke reactie IS een functie van
de reactlC van de devIant op zijn eigen gedrag (Roman en Trice, 1969),
van de zlchtbaarheid van dit gedrag, van de macht die verbonden IS aan
de posltJes die de devIante actor bekleedt en van de normatJeve parame* Oorspronkeiijke tlte!: Delabeiing, relabeling and Alcohoiics Anonymous III Socwl
problems or. 17, 1970, pp. 538-546. Overgenomen met toestemmmg. Vertaald door
Dirk-J an Tilborgns.
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ters van tolerantie vaar afwijkenct gedrag die aanwezig zijn binnen de
gemeenschap. PrImalre devlantIe die zlchtbaar IS en het tolerantIemveau
van de gemeenschap overschrijdt kunnen de actor onder de aandacht
brengen van die personen welke het mandaat hebben om te etiketteren.
Indien deze etiketteerders het"officleel' gerechtvaardigd achten de actor
te classificeren als een bepaald type devIant komt er een etikettenngsproces op gang dat mtmondt in I) verandenngen m het zelfbeeld van de
zijde van de actor zelf. en 2) veranderingen m de definitIes die significante
anderen uit zijn onmiddellijke omgeving en de wijdere gemeenschap van
hem hebben. Gedrag dat ontstaat als gevolg van deze nieuwe definities
wordt secundalre devlantIe genoemd. Dit gedrag IS naar zijn inhoud vergelijkbaar met de oorspronkelijke pnmalre devIantIe maar heeft zijn
wortels in het herzlene zelfbeeld van de actor enerzijds en III de: herziene
soclale defimties die de gemeenschap van hem heeft anderzijds. Het tot
nu toe verricht onderzoek en de tot nu toe verschenen theoretische literatuur Hjken erop te wijzen dat dit proces onomkeerbaar IS. vooral wanneer het gevallen van geesteszIekte of zogenoemde residuale devIantIe
betref!. (Miller. 1965; Myers en Bean, 1968). Men heeft geen systematlsche pogingen ondernomen om de sDclale mechanismen te specificeren
die werkzaam kunnen zijn bij de 'terugkeer' van de gestIgmatiseerde secundalre deviant -naar een 'narma1e' en aanvaardbare rol binnen de gemeenschap. Met and ere wQorden. de-etikettermg en re-etikettering
hebben welmg aandacht ontvangen als gevolg van de veronderstelling
dat deviante loopbanen doorgaans permanent zijn.
Analytisch gezlen blijken er op zijn minst dne mameren te bestaan waarop de-etikettering met succes kan v66rkomen. In de eerste plaats kunnen
er zich orgamsatIes van devIanten ontwikkelen die als primalre doelstelling hebben een zodamge verandenng van de gemeenschap of samenlevmg te bewerkstelligen, dat hun aanvankelijk aanstootgevend gedrag
III een later stadium aanvaardbaar wordt (Sagann, 1967). Zo bijvoorbeeld hebben veremgmgen van homosexueJen er sterk op aangedrongen
dat kinderen bij de opvoeding wordt geleerd homosexualitelt en heterosexualiteit te aanvaarden als gelijkwaardige vormen van gedrag.
In de tweede plaats IS het mogelijk dat de daartoe aangewezen beroepskrachten en organisaties die aanvankelijk het deviante gedrag etiketteerden en de deviant aan een 'behandeling' onderwierpen. duidelijk waarneembare en expliciete de-etiketterings - of 'positle terugkeer' - ceremomes creeren waarbij op officiele wijze publiekelijk wordt verkondigd dat
de aanstootgevende devlantJe een emde heeft genomen en de actor geschikt is voor hermtreding in de gemeenschap. Dergelijke ceremonies
zouden waarschijnlijk de tegenpool vormen van de ntuelen van 'statusdegradatJe' (Garfinkel, 1957).
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Een derde mogelijke mamer bestaat uit de ontwikkeling van zelfhulpgroepen die lOwel aanmoedigen tot het zich strikt aanpassen aan de gemeenschap als een stereotype creeren dat sociaal aanvaardbaar is. Een
voorbeeld van een groepermg die deze strategie volgt is de organisatie

van de Anonieme Alcoholisten. Deze orgamsatle die m de Verenigde
Staten m 1967 14150 plaatselijke groepen omvatte biedt aan alcoholisten
de gelegenheid om via onderlinge steuD pogingen te ondernemen een
halt toe te roepen aan een ontwflchtend en deviant drinkpatroon met
als doe! de weg vrij te maken voar het opmeuw nOImaal vervullen van de
rollen binnen het gezin, het beroep en de gemeenschap.

Het centraal thema van dit artikel IS het klaarblijkelijke succes m het

'de-etiketteren' van zijn leden te fungeren door het verkondigen van de

opvattmg als loU alcoholverslavmg het gevolg zijn van een allergle.
Hoewel zij geen deel Ultmaakt van de officiele AA-iiteratuur speelt de
'allergleopvattmg' een belangrijke rol bij enerzijds die gelegenheden
waarbij de AA zich ncht tot met-alcoholici en anderzijds bij de <gedrags-

lijn' die zij vOIgt bij het overbrengen van haar boodschap aan devIante
drinkers, die geen lid zijn. De kern van de allerglcopvatting is dat degenen
die alcoholist worden fYSlOloglsch gezlen allergisch zijn voor alcohol
zodat zij reeds vQ6rdat zij hun eerste borrel drmken voorbeschikt zijn

verslaafd te raken. Een etiket dat voortvloelt Ult de allergle-opvattmg IS
het etiket van de 'gestUltte alcoholist' dat de leden van de AA aan zlchzelf toekennen.

cte-etiketteren dat optrad als gevolg van het soclale veranderingsproces

dat alcoholisten ondergmgen door de Anomeme Alcoholisten en door
het deelnemen aan de subcultuur van de AA.
Het IS voornamelijk gebaseerd op de resultaten van partlclperende observatie binnen de Anomeme Alcoholisten gedurende de afgelopen 15
Jaren en op de gegevens afkomstlg Ult diverse studies onzerzijds naar de
sociale aspecten van het alcoholisme en afwijkende drinkgewoonten.
Deze waarnemingen zijn aangevuld door de aanzlenlijke contacten met
andersoortige organisaties vaar zelfbulp. We erkennen dat deze ervanngen geen adequate vervanging kunnen zijn voor 'harde' gegevens; de hier-

Het belang van deze opvatting is dat ze, zowel m de ogen van de leden
van de AA als In de agen van hun meest nabije slgnificante anderen de

verantwoordelijkheid van de alcoholist voor de ontwikkeling van de
gedragsstoornis vermmdcrt. Bovendien vermmdert het de indrUk dat er
een of andere vorm van geesteszlekte ten grondslag zou liggen aan het

alcoholmlsbruik.
Dit IS de reden waarom AA-Ieden bekend staan elke verwantschap te
ontkennen tussen alcoholisme en psychopathologIe. Door aan de alco-

holisten de 'zlekte-rol' aan te bieden vermmdert de aUergle-opvattmg op

na volgende stellingen kunnen derhalve het beste beschouwd worden als

doe1treffende wijze de verantwoordelijkheid van de alcoholist voor het

voorlopige hypothesen, te bevestlgen door nader onderzoek..

tot stand komen van het alcoholisme.
Hieraan verwant IS de zeer m het oog spnngende pogmg van de AA om

8.2

HET ALCOHOLISME OPGEVAT ALS 'ALLERGIE'

zlchzelf te assocleren met de medische stand. Talrijke publicatlcs van de
organisatie zijn mgegaan op de relatle die er bestaat tussen artsen en de
AA en op het felt dat een aantallid is van de AA (Grapevme, 1968). Ge-

Het probleem dat steeds weer opduikt bij de her-aanvaarding door de

deeltelijk kan dit herleid worden tot het felt dat een van de opnchters een

gemeenschap van ex-psychiatrische patienten en mensen die and ere typen
afwijkend gedrag vertonen IS het blijvend toeschrijven van het negaUeve
etiket ~raar;. Immoreel of <slecht' aan deze personen. Een loglsche me-

arts was; iemand die op dit ogenblik reeds gerunne tijd een Jeidende
functle heeft binnen de AA IS eveneens arts. Hoe het ook zij, de .krachtige
pogingen van de AA om associaUes aan te gaan met de medische stand

thode om dergelijke stIgmata te neutraiiseren IS de verkondigmg van op-

staan m sterk contrast met het ontbreken van dergelijke pogmgen om
geassocieerd te raken met and ere professlOnele groepermgen, zoals de
Junsten, leerkrachten, of de geestelijken. Ondanks het accent dat de AA
legt op de allergle-opvatlmg lijkt het erop dat een belangrijk deel van het
Amerikaanse publiek de gedachte dat alcoholisme en ontwnchtend devIant drmken het resultaat zijn van een 'allergle' of een and ere orgamsche

vattingen of van bewijsmateriaal dat het ongewenst gedrag van deze
devianten de resultante IS van faetoren waarover zij geen macht hebben
kunnen Ultoefenen en waarvoor zij niet verantwoordeIijk kunnen worden
gesteld. In overeenstemming met Parsons; indrmgende analyse van de

neutraliserende effecten die Ultgaan van de 'rol van de zICke' lijkt het
crop dat permanente stigmatisermg vermeden kan worden mdien in de
gemeenschap stereotypen kunnen warden verspreid waann gedrags-

stoormssen worden voorgesteld alS vormen van 'zICk zijn'. De AA heef!
smds haar opnchtmg getracht als een dergelijke katalysator voor het
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afwijking niet ten volle aceepteert. T alrijke instantles die zlch bezlghou-

den met de behandeling van de alcoholproblematlek hebben geprobeerd
m de campagnes om de bevolking voor te lichten 'alcoholisme als zlekte'
als een belangrijk thema naar voren te brengen (Plant, 1967). Mulford en
lIS
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Miller (1964) echter constateerden m een studie die betrekking had op
1213 respondenten dat slechts 24% van hun steekproef 'de opvatt1Og

type van voormalige psychlatnsche patienten bestaat erUlt dat hun schijn-

zonder meer accepteerde'. 65% zag de alcoholist als <zIek', maar het mefendee! nuanceerde dit oordeel door er aan toe te voegen etat hij eveneens

de symptomen die zij bezltten. Dus daar waar de alcoholist m staat IS de

'mareel zwak' of 'zwak van wil' was.
Qp de motieven die achter de pogingen van de open bare instanties steken

IS in het geval van andere verslav10gen en 'geesteszlekten' een dergelijk

bare normaliteit een 'toedekking; zou zijn voor de blijvende onderliggenoorzaak van zijn deviantle weg te nemen door met drinken op te houden,

om de ziekteopvattmg met betrekking tot ged.ragsstoornissen te versprel-

overtuigend bewijs van genezmg wellicht met te leveren. De versJavmg
aan narcotlCa neemt een mteressante positle in tussen beide Ultersten,

den met het oog op het vermmderen van de kansen op tijdeiijke of permanente stIgmatlser10g werd door de AA in hoofdzaak neergekeken.

want helculturele stereotype van een persoon die afhankelijk is van drugs,
is dermate vaag dat het voor de voormalige verslaafde betrekkelijk moel-

Niettemin wijzen de data erop etat de aanvaarding door het grate publiek

lijk kan zijn om anderen er van te overtUlgen dat hij werkelijk de oorzaak

van de 'ziekte-opvatt1Og met betrekking tot het alcoholisme betrekkelijk
germg IS en waarschijnlijk nog gennger IS m andere gevallen van gedragsstoornissen (cf. Nunnally, 1961). Maar de poging IS met helemaal zonder
succes geweest. 20 bJijkt dat de allergle-opvatt1Og van de AA de weg

van zij"n afwijkend gedrag heef! weggenomen. Dit toont duidelijk aan dat
er een vloelende overgang bestaat tussen enerzijds een devlante wijze van

opent naar het opmeuw aanvaarden van de alcoholist door een deel van
de bevolking. Een meer essentieie mvloed gaat wellicht Ult op het (func-

tIOneren van het) programma van de AA zelf; aanvaarding van de allergle-opvatt1Og door de leden van de AA vermmdert de gevoelde behoefte
aan

~verandering

van de persoonlijkheid' en kan de vermmderde zelf-

achtmg doen toenemen.
N aast de onverbloemde aanvaarding van de idee van allergle of zlekte
blijken er talrijke karakteristieken van het deviant drankgebruik te zijn

drinken en alcoholisme en anderzijds het gedrag dat de meerderheid van
het volwassen dee! van de bevolking ten to on spreidt, te weten het "nor-

male' dnnken (Mulford, 1964). Het feit dat de devlante drinker en de alcoholvers1aafde slechts een veel voorkomend en aan de norm en gebonden
gedrag overschrijden, vermindert de 'geheirnzinnigheid' die er bestaat

rond het alcoholist zijn en schept bij de doorsnee burger een redeJijk vertrouwen m zijn bekwaamheid om een echt 'droogstaande' alcoholist te
kunnen identificeren. Aldus verschaft de betrekkelijke duidelijkheid In-

zake de oorzaken van de devlanlIe die het alcoholmlsbruik begeleiden,
de alcoholist veel betere mogelijkheden om te kunnen beweren dat hij

die de twijfels vermmderen omtrent de besJissing om de deVIant opmeuw

met langer een deVIant meer is,

in de gemeenschap te aanvaarden nadat zijn deviantle tot een einde IS
gekomen.

Samengevat komt het bovenstaande op het volgende neer. De AA verkondigt zowel in het openbaar als binnen haar elgen gelederen de allergleopvattmg, maar gegevens wijzen er duidelijk op dat deze factor op zlch
genomen het geconstateerde sUcces met betrekking tot de 'henntreding'
dat wordt behaald door de leden van de AA, niet kan verklaren. Ondanks

In tegenstelling tot de onduidelijke publieke defimtles van de oorzaken
van andere gedragsstoornlssen (NunnaUy, 1961) worden de gedragmgen
die samenhangen met alcoholverslavmg door de gemeenschap gezien als
een direct gevolg van het onzorgvuldig omgaan met alcoho1. Er wordt
verondersteld dat als men ophoudt met drmken de begeJeidende vormen
van afwijkend gedrag evenzo verdwijnen. Dus wat er met de alcoholist
mlS is, IS dat hij drmkt. In het geval van and ere psychtatrische stoormssen IS het aanzienlijk mmder duidelijk waar de oorzaak (van 'wat er Ver-

keerd is') gelegen IS. Dit gebrek aan duidelijkheid Jigt ten grondslag aan
de opvattmg van Scheff (1966) dat psychiatnsche stoormssen 'residuale'
of betrekkelijk met-classiflceerbare vormen van afwijkend gedrag zijn.
Aldus krijgt de persoon, eens dat hij als geesteszlek werd geetiketteerd,
vage maar bedreigende stereotype zoals 'buitenmssig',

~anders'

en "ge-

de onduidelijkheid die er bestaat aangaande de publieke definities van

de oorzaken van het alcoholisme IS het felt dat het

III

het verlengde ligt

van het <norma1e' drink.en er debet aan dat onder het publiek er een grater
vertrouwen ontstaat m de eIgcn bekwaamheid om de resuHaten van een
therapleprogramma te kUnnen beoordelen. Het SUcces van de AA kan
beter word en begrepen mdien dit fenomeen wordt gekoppeld aan de beschikbaarheid van de rol van 'de berouwvoIle zondaaf'.

8.3

DE ROL VAN 'DE BEROUWVOLLE ZONDAAR'

vaarlijk' toegemeten (Nunnally, 1961). Aangezlen de tekenen van deze
stoormssen m termen van cultureJe stereotypermgen vaag zijn. is het

In de Amerikaanse culturele traditIe IS er een betrekkeiijk goed gestruc-

Ulterst moeilijk voor de 'herstelde' psychiatnsche patient om de anderen

tureerde rol van de 'berouwvolle zondaar' voorhanden. De opwaartse
mobilitelt, weg van de armoede en van de 'blokhut' omvat een soclaal

ervan te overtuigen dat hij
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~genezen'

is. Een van de meest populaire stereo-
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type waarbij het individu zijn verleden en het schijnbare gebrek aan conformiteit aan de economische normen die zijn voorouders ten toon spreldden, "verbetert'. Religleuze groeperingen met de verlossing als centraal

thema komen veelvuldig voor In de Amerikaanse samenlevmg. Deze religleuze groeperingen benadrukken dat men moreel verva1. zelfs indien
dit van lange dUlir is, ongedaan kan rnaken door III het openbaar schuld
en berouw te erkennen (cf. Lang en Lang, 1960).

Het lid van de AA kan deze fol van 'de berouwvolle zondaar' op zlch
nemen; zij kan wellicht een socIaai voertuig vormen waarmee een voormaIige deviant door het openlijk tallen van wroegmg en berouw en de
daarbij aansluitende gedragsveranderingen waarmt een conformiteit aan
de normen van de gemeenschap blijkt - een meuwe rol op zich kan nen: en
die zeer we1 aanvaardbaar is voar de samenlevmg. Deze heraanvaardmg
behoeft echter met helemaal compleet te zijn, daar het etiket van alcoholist wordt vervangen door dat van "de gewezen alcoholist'. Zoals Gusfield

(1968) naar voren heeft gebracht verwijst deze rol naar het soclale type

).

8.4

ALCOHOLlSME EN SOCIALE MOBILlTEIT

Het belangrijkste aspect van de constructle door de Anomeme Alcoholisten van de rol van 'de berouwvolle zondaar', wordt gevonden in het
beeld van de alcoholist als ~soclaal verworpene' en de basis die dit beeld
vormt voor opwaartse mobiliteit. Een centraal thema In de verhalen van

de AA-leden betreft de neerwaartse mobilitelt naar de onderste lagen van
de samenlevmg ('de soclale vuiImsbelt') of tenmmste III die richting. Uitkomsten van onderzoek doen vermoeden dat de leden afkomstlg zijn lilt

de midden- en hogere middenklasse (Trice, 1962; Straus en Bacon, 1951).
Derhalve illustreert een 'levensverhaal' van neerwaartse mobilitelt de
mate waann de huidige leden m achting gedaald zij n als gevolg van hUn
drmken. De verhalen van de AA over 'in de goot terecht komen' en over
de vele degradatieceremomes die zij hebben ondergaan to en zij In deze
vervallen toestand geraakten, fungeren als legltlmatie v~~r hun,beweringen over ne_erwaartse mobilitelt. Observatle en het beperkt aanwezlge
bewijsmateriaal doen vermoeden dat veel van deze verhalen tot op zekere

van 'de berouwvolle zondaar'. De aanvaarding van de allergie-opvattmg

hoogte overdreven zijn en dat een groot deel van de leden van de AA

door de directe soclale omgevmg van de alcoholist kan zijn heraanvaarding versnellen, maar het schijnt dal de redelijke duidelijkheid waarmee

tijdens het proces van verslaving zich op zij n mmst gedeeltelijk een sta-

de si'gnificante anderen de bewermg van de devIant dat hij "normaal'

IS

kunnen beoordelen, een meer belangrijke factor vormt. In pnnclpe IS de
rol van 'de berouwvolle zondaar' eveneens beschikbaar voor de Voormalige psychiatrische patient, maar zoals hierboven werd gesteld bl~~

keert zijn onvermogen om duidelijk te maken dat de symptomen vanz.ljn
voormalige devlantie verdwenen zijn op tYPIsche wijze een dergelIjke
terugkeer.

biele maatschappelijke posltle WISt te handhaven. Door de nadruk op de
neerwaartse mobilitelt als gevolg van het dnnken wordt echter In de ver-

halen van het AA-lid de 'afstand' die m termen van soctale mo.bilitelt IS
afgelegd gemaxlmaliseerd. Het zal duidelijk zijn dat dit de weg vrijmaakt
voor mdrukwekkende <come-back'-resuUaten.
Morele waarden spelen in dit proces eveneens een ro1. Op latente wijze

benadrukken deze verhalen de 'rels doorheen de onderwereld' die het
AA-lid heeft ondernomen. Zijn huidige positie maakt aan anderen dui-

Indien alcohol wordt gezien m zijn histoflsche context binnen de Amerikaanse samenlevmg blijkt de rol van "de berouwvolle zondaar' met alleen

delijk dat hij zijn hedomsme heeft afgezworen en dat hij zlch op duidelijk herkenbare wijze heeft geschikt naar de normatleve controle en de

beschikbaar te zijn voor de leden van de AA. AIs voorwerp van diepgaan-

waarden van de dommante samenJevmg; zijn lidmaatschap van de AA
geldt daarvoor als bewijs. De pogmg om de these te verkondigen dat de
'mobiliteltsreis' enorm 1ang Was komt bijzonder sterk naar voren III de
talrijke anomeme voordrachten die AA-Jeden houden om van hun ervaringen te vertellen aan schoolgroepen, middelbare schoolklassen, kerk-

de bezorgdheid is geen enkele categone van gedrag (met sexueel gedrag
misschien als uitzondering) in de Amerikaanse samenlevmg zo mtens met
emoties beladen geweest. V oordat de AA bestond waren er al g~orgam
seerde soctale bewegmgen die middelen en wegen mstltutl.ona~ls_e~rden
waardoor degenen die berouw hadden van hun alcoholgebrUlk, dlt bmnen
de perken konden houden.

Het waren de volgende sOClale bewegmgen: 'Washingtomans', 'CatchMy-Pal', en 'Father Mattews'. Deze opereerden aan het einde van de 1ge
en in het begin van de 20e eeuw, maar slaagden er met m om op grote
schaal soclaal aanvaard te worden.
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groepen en soclale clubs. Oat dit benadrukken van de lengte van de mobiliteltsrels zeer belangrijk is vindt op mdirecte wijze steun in het gegeven
dat personen die aikomstig zijn uit de lagere soclale klassen er in het al-

gemeen met III slagen om zlch met Succes bij de AA aan te slmten. Dit
kan te maken hebben met het feit dat hun soclale omstandigheden de
afstand van de neerwaartse mobilitelt mmlmaliseren (Tnce en Roman,
1970; TrIce, 1959).
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I
8.5

DE AA EN DE AMERIKAANSE WAARDEN

De 'terugkeer' van het AA-lid naar een narmale rolvervulling middels

de rol van 'de berouwvolle zondaar' die de cultuur biedt en middels de
stilzwijgend veronderstelde sociale mobiliteit die voortvloeit mt het benadrukken van de afstand van de mobiliteitsrels, krijgt zijn betekenis door-

dat op directe wijze aanslmtmg gezocht wordt bij enKele centrale AmenKaanse waarden. Het belangrijkste IS dat de leden van de Anollleme
Alcoholisten hun zelfbeheersmg hebben teruggevonden en dat zij deze

I
I
II

vecht met de alcohol een overwinning behaald en mogen derhalve warden beschouwd als 'self-made' in een samenlevmg die doordrongen IS van
~een systematlsche orientatie op morele waarden aan de hand waarvan

gedrag wordt beoordeeld' (Williams, 1960: 424). Dit vertoon van zelfbeheersing roept een posl11eve reache van de samenlevmg op.
Zoals Williams heeft Ulteengezet vertegenwoordigt de AA ooK nog dne
and ere waarden-onentahes: menslievendheid, het beklemtonen van
practische uitvoerbaarheid en wantrouwen in het gevestigd gezag (Wil-

liams 1960: 397-470). Er bestaat m deze samenlevmg een zeKere nelgmg
om zlch te identificeren met de hulpelozen en vQoral met diegenen die

met aanspraKelijk Kunnen worden gesteld voor hun elgen leed.
De AA SIUlt met haar pragmallsme en met haar Ultdrukkelijke beslisthe id om 'iets te doen' aan een probleem. aan op de waarde doeltreffendheid en practische llltvoerbaarheid. De orgamsatie bekommert zlch

nauwelijks om theoneen over alcoholisme en maaKt m haar literatuur
gebruik van een practisch taalgebruik. Er wordt sterK de nadruK gelegd
op een m eenvoudige bewoordingen omschrijven van haar basisideeen
en op het ongecompliceerd verloop van haar programma.
Haar organisatorische opbouW IS in hoge mate m overeensternmmg met
de waarde die een wantrouwen In het bestaande gedrag beklemtoont. Er
is geen nationale of internatlOnale hierarchie van functlOnarissen en de
plaatselijke groepen beschikken over een maXImum aan autonomie. Binnen de pJaatselijke groepen 18 er geen vastomschreven leiderschapspatfoon, zodat de orgamsatie te werk gaat op een wijze die soms anar-

chishsch lijkt. Hoe het OOK zij, de mformalitelt en gelijkheid zijn marKante KaraKtensheKen van de orgamsalle. Deze dragen er tevens toe bij de
zelfbeheersmg die de leden bezllten te beklemtonen. Aldus blijkt de wijze
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door enKele leden van de totale bevolking wordt aanvaard. Van grater

I

belang voor dit proces

t

litelt die werd ervaren gedurende de ontwikkeling van het alcoholisme
voorziet In de toeschrijving van een aanzIenlijke zelfbeheersmg aan de

IS

de doeltreffende creatle van de roJ van 'de

berouwvolle zondaar'. De nadruK op de degradal1e en neerwaartse moblleden van de middenklasse die hierdoor hun presllge Kunnen verbogen
en hun terugkeer als 'normale' leden van de samenlevmg kunnen ondersteunen. Het proces van berouw hebben is gebaseerd op, en wordt versterkt door, de wijze waarop het AA-programma aansluit op verschillen-

hebben gebfuikt om zlch te rehabiliteren. Zelfbeheersing, met name die

vorm ervan die het vermijden van genot m zlch bergt, IS een gedragswijze
die veel waardenng Krijgt en die diep IS mgebed in het Amerikaans ethos
(Williams, 1960). In zeKere zm hebben de leden van de AA m hun ge-

waarop de AA de-etiketteert en re-etiketteert m beperKte mate bepaald
te worden door de verkondiging van een allergIe-opvaUing die slechts

de, fundamentele, Amerikaanse waarden.

•

I

I

8.6 DE BEPERKINGEN VAN DE AA

I

klassen zlch vaak zonder succeS bij deAA aan. Dit schijnt voort te vloelen Ult de middenklasse-orientaHe van de meeste programma's van deAA.

I
I

I
I

Zoals hierboven werd vermeld. slmten de leden lilt de lagere sociale

Deze orientatie verelst zowel bepaalde vormen van open bare bekentemssen als mtensieve mterpersoonlijke interactie. Deze kunnen strijdig zijn

met de opvattmgen over mannelijkheid die m de lagere klasse worden
aangetroffen, alsook een zekere mate van een collectief gedeelde welstand verelsen.

Een even belangrijke beperKmg

IS

welIicht de aanwezigheid van een

zekere mate van seleciIviteit in psychisch opzicht die optreedt tijdens het

toetredingsproces. Uil een recent follow-up-onderzoeK onder 378 gehospitaliseerde alcoholici die allen tijdens hun behandeling m sterke mate

beKend waren gemaakt met de AA, Kwam naar voren dat degenen die
erin slaagden aansJuitmg te vinden bij de AA op het moment van henntreding In de gemeenschap persoonlijkheidskenmerken bezaten die SIg-

nificant verschilden van die welke degenen bezaten die geen aanslUltmg
Konden vmden (Tnce en Roman, 1970). Degenen die erm slaagden aansJuiting te vinden waren meer geneigd schuldgevoelens te koesteren,
waren gevoeliger voor verantwoordelijkheid, waren serieuser en wat

meer mtrovert van aard. Oil lijkt te wijzen op een zeKere mate van 'ontvanKelijkheid' bij degenen die met succes aanslUltmg vmden voor het op
zlch nemen van de rol van 'de berouwvolle zondaar'. In wat mind ere
mate beschikten degenen die aansluiting vonden over een grotere mate

van waargenomen ego-sterKte. behoefte aan contact en afhanKelijkheid
van de groep. Dit wijst op een 'klikken' tussen de bijzondere elsen die
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gesteld worden aan de intense mteractie die nodig is voor een met Sliccesvolle aanslUltlllg enerzijds en de persoonlijkheid van degenen die met
Slicces aansluiting vonden anderzijds. Onderzoek dat d,hirvoor werd verricht, bracht eveneens naar voren dat degenen die met Sllcces aanslmting
vonden, In vergelijking met hen voor Wle dat met het geval was, een
sterke behoefte aan contact hadden (Trice, 1959).
Deze factoren met betrekking tot de sOClale klasse en de persoonlijkheid
wijzen er Ultdrukkeiijk op dat het AA-programma met voor alle alcoholiste'fi effectief is. Het op overtUlgende wijze op zlch nemen van de rol
van 'de berouwvolle zondaar', alsook het met sucees actIef kunnen partlCiperen aan h~t groepsgebeuren binnen het programma lijken een bepaalde maatschappelijke aehtergrond (in dit geval de middenklasse) en
bepaalde persoonlijkheidskenmerken te verelsen.

8.7 SLOTBESCHOUWING

Tot slot wHen wij het sueeeS van de AA met betrekking tot de wijze
waarop zij de-etiketteert vergelijken met het sueces dat andere zelfhulpgroepen, die zij n opgeneht voor voormalige drugverslaafden en psychiatnsche patienten, III dit 0pzlch t boeken (Wechsler, 1960; Laudy en S ieger,
196 I). Zoals hierboven werd Ulteengezet, ontbreekt aan de posItIes van
psychiatnsche patienten en verslaafden aan de narcotICa de duidelijkheid
aangaande de oorzaken die de rol van de alcoholist wel kent. Het IS voor
narcoticaverslaafden en voormalige psychiatnsche patienten uiterst
moeilijk hun stIgma te vermijden aangezlen er m de samenlevmg wemlg
duidelijkheid bestaat omtrent het tijdstip waarop het pnmalr deVIant gedrag heeft opgehouden te bestaan. Zoals er III dit opzICht geen overeenkomst bestaat met and ere zelfllUlporgamsaties, IS er geen overeenkamst
met het ~socIale vuilnisbeJt-idee' en de statusverhogende ~mobiliteitsreis'
die dit beeld mogelijk maakt. De pnmair devlante gedragingen die leiden
tot het etiket 'drugverslaafde' of tot opname III een psychiatnsch ZlekenhUlS zij n te ver verwijderd van de alIedaagse sociale ervarmgswereld om
de voormalige deviant zonder voorbehoud opnieuw te aanvaarden. Deze
gedragingen maken deel uit van een onderwereld van waaruit een terugkeer uiterst moeilijk IS. Van de and ere kant bezitten de Anomeme
Alcoholisien als gevolg van de elgen aard van de verslavlllg aan alcohol,
als gevolg van het umeke karakter van zijn organisatIe en als gevolg van
het bestaan van bepaalde waarde-orientatIes in de Amerikaanse samenleving, een model voar het tot stand brengen van SOCIale verandermgen
waardoor een ge-etiketteerde deviant als een gestIgmatiseerde deViant
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kan warden 'gede-etiketteerd' en geher-etiketteerd als een voormalige en
berouwvolle deviant.
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Deel III Zelfbulpgroepen, een
uitdaging voor professionals

9

V rouwen ontdekken zichzelf

Henme Hiemstra en Noort;e vanPoppel

9.1

INLEIDING

De vrouwenbewegmg maakt momenteel een weeldenge bloel door. Veel
vrouwen zijn gegroepeerd in allerlel verschillende mltlatieven',' De vele
vrouwenhUlzen en vrouwencafes orgalllseren dikwijls thema-avonden

en bieden een ontmoetmgsplaats voor femimshsche vrouwen ..

en

'Blijf van mijri lijf biedt onderdak aan mishandelde vrouwen
kinderen; bij de femllllstische telefoondienst 'vrouwen beIlen vrouwen' kunnen
vrouwen hun hart uitstorten: er zijn praat- en theraplegroepen voor
vrouwen; III de 'ze!fhulp'-groepen 1 onderzoek:en vrouwen hun gesJachtsorganen en er zijn velerlei werk- en act1egroepen. Om maar een aantal

te noemen: meiden die sCheiden;vrouwen tegen sexueel geweld; wij
vrouwen eisen; coc-vrouwen: abva-vrouwen: vrouw en werk; .fern - soc
groepen: Man Vrouw Maatschappij; Rooie Vrouwen.

Tenslotte worden de femmlstlsche ideeen verspreid

VIa

plaatselijke

vrouwenkranten, VIa 'het landelijk femmlstisch maandblad 'Opzij', Via
femmistische uitgeverijen. zaals de Bante Was en Sara. en via 'vrauwenfestivals. vrouwencabarets en vrouwenfilms.
Nu IS een periode van drukte en actlVIteit niet meuW in de geschiedems

van de vrouwenbewegmg. Ook rand 1800 (de Voorgolf) waren er al geemanclpeerde vrouwen en m de penode van 1860-1920 (de Eerste Golf)
hielden vrouwen zlch druk beZlg met de strijd voor kiesrecht en recht op

arbeid en opleiding.
We! meUw m de huidige golf (de Tweede Golf) m de vrouwenbewegmg
is het feit. dat de vrouwen niet iouter met de jormele kanten van de
emancipatie bezig zijn, maar oak met hun psychologlsche emancIpatIe.
De vrouwenbewegmg IS niet langer een club strijdlustige voorvechtsters
die strijdt voor rechten van andere vrouwen. Nee, III devrouwenbeweging

zijn de vrouwen nu ook met hun elgen persoonlijke vrouwenproblematiek
bezlg. De vrouwen hebben zlchzelf ontdekt.
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~en belangrijk middel voor deze zelfontdekking zijn de ze(jhulpgroepen
Crouw~n l1elpen m groeples zlchzelf en elkaar met hun bewustwordin~

m 1898 gehouden wordt, kan de vrouwenbewegmg dan ook met trots op
een succesvolle strijd terugblikken.

In ~rt~tgroepen), met hUn emanelpalle (in theraplegroepen) of met de
ant e mg van hun eLgen iichaam (in 'zelfbulp'-groepen). '

BehaIve op het gebied van de vrouwenarbeid,

IS

de vrouwenbewegmg m

deze periode oak actief op het terrein van de sexualitell: zij voert een
9.2 DE GOLVEN IN DE VROUWENBEWEGING SEDERT 1800'

9.2.1

De Voorgo!!(emd 18e eeuw)

F_~a~se revOl~tie .~~eft de Franse vrOllwen met onberoerd gelaten' zij
t

De

o~. Wl elen III dIe tIJd .e~n bewegmg, welke vecht Voar recht op Ollaer~lJS, recht tot e~.htscheldmg en taelating tot alle open bare ambten.
Nederland bhJft het wat rustIger. Er zijn wel wat mdividuele vrouwe
en Imannen dIe plelten Voor gelijkgereChtIgdheid van vrouwen' en er zij~
we lswaar .wat bladen, waann vrouwen blijk geven van hu~ oJitleke
~eltn1stelh~ (PolitIeke Praatmoer, PolilIeke Snapster en d/Nieuwe
a aa sche rouwencourant), maar van een socra/e bewegmg met striidpunten IS nog geen sprake.
J

I

i

i
)
,

strijd voor vrijere sex, tegen de dubbele moraal en voor beteugeling van
de proshtutIe. Er wordt propaganda gemaakt voor geboortebeperking.
De V rije V rOllwenvereeniging plelt zelfs voor sterilisatie en andere operaheve mgrepen om de gelijkheid met de man te bevorderen. En er komen
veel vrouwenorganisaties ter verheffing en bescherming van de zwakkere
zusters.

N a de N ationale Tentoonstelling wordt het kiesrecht voor vrouwen het
noofdmotief van de georganiseerde vrouwenbewegmg. Bij hun grotere

deelname aan het maatschappelijke leven zijn de vrouwen hun onmondigheid op het staatrechtelijke tenem steedsmeer als een belemmermg voor
hun verdere ontplooiing gaan ervaren. Sommigen willen via het staatsbestel de arbeidsvoorwaarden voor vrouwen geregeld ZIen (bv. S-urige
wer!cdag, gelijk loon); anderen mer!cen, dat ze aan sociale mlstoestanden

(reglementering van de prostitutie bv.) welmg kunnen doen, zonder zelf
9.2.2 De reaelle m de tussenperlOde van 1800-1860

over enige politieke rechten te beschikken: en er zijn oak vrouwen, die

het nauwe keurslijf van de huwelijkswetten willen verrUlmen,(hetzelfde
N a de Franse revolutie slaat voar de vrouwen de reache toe In Frankrijk

wordt de vrouwenbewegingbloedig onderdrukt In Nederl~nd wordt de
vro~w.weer op haar hUlsgezm teruggeworpen. De emanCipatOlre bladen
~er W1Jnen om plaats te maken Voor vrouwenbladen. waarin de rol van
bUlsvrouw I moeder als alleen zaligmakend wordt aangeprezen. Werken
~ltenshUls wordt een. schande, althans Voor de vrOUwen Ult de betere
knngen. Alleenm de lIefdadigheid kunnen deze vrouwen een uitIaatklep

recht op beheer en uitgaven van het gemeenschappelijk verm'ogen bv.).

De Verenigmg voor vrouwenkiesrecht en de Bond voor Algemeen Stemen Kiesrecht zijn de belangrijkste orgamsatIes. Het aantal leden groeIt
sneJ. En de vrouwen worden steeds bedrevener in hun strijd: protestmeetmgs, betogingen (eens IS.OOO mensen), 'vrouwenwacht' van twee

voor hun UlthUlzIge ambitIes vmden.

maanden op het Binnenhof, maar het haalt aanvankeIijk wemlg UIt.
Pas m 1919 geeft de regenng toe: haar angst voor de revoluUe IS op dat

9.2.3

moment grater dan haar angst voor de vrouw in de politiek. Het kiesrecht voor vrouwen ZOll wellicht een temperende, stabiliserende mvloed

De eersle go!! in de vrouwenbewegmg: van 1860-1920

kunnen hebben.

~as ron~ \B.togaan d~ vrouwen zich weer beijveren VOor geiijke rechlen.

9.2.4

en voor rechl op een bero epsop,el
'·d·mg. D e vrouwenverenigmgen die

N a de verwervmg van het vrouwenkiesrecht zakt de strijdlust van de

anvan e IJ

neemt dIt de Vorm aan van een strijd voar recht 0'1' arbeid

op.gencht ;vorden o~ Zlch hIer specifiek mee te gaan bezlghouden C'Ar-

beldAdelt m 1871, TesselsChade'm 1872 en de'Vrl;;eV
V
g .. 1 8 8 9 '
" rouwen ereemmg m
door Wdhelmma Drucker) hebben al spoedig succes E

~orden h~~ l~ger hoe ~eer opleidingen en arbeidsplaatsen voorvrou~e~
pengeste .

p de NatlOnale Tentoonstelling VOor Vrouwenarbeid, die

De lussenperlOde van 1920-1968: RusI aan het slrijdfront

vrouwen spoedig m elkaar. Er IS veel bereikt: kiesrecht, 0Pleidings- en
beroepsmogelijkheden. De ergste uitwassen op het gebied van de arbeid
zijn verdwenen met het invoeren van een socIaie wetgeving (o.a. mini-

mumloon en 8-unge werkdag). Kortom: er

IS

alle reden om tevreden te

zijn. De vrouwen trekken ZIch dan oak terug in haar verenigingen en
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clubs waar ze elkaar leren kennen en waarderen. En waar ze zlch alleen

nog maar via discussie-avonden en politieke cursussen met maatschappelijke problemen beZlghouden.

Pas m 1934 flikkert de strijdlust van de vrouwen weer even op, als de
regermg het verworven recht op vrouwenarbeid wil beperken ten gunste
van de werkloze mannen: er kornt een tweedaagse conferentie over dit
onderwerp (1934), een aantal vrouwenverenigmgen ncht tezamen het
'Comlte ter verdedigmg van de vrijheid van arbeid door de vrouw' op
(in 1935) en er worden protestvergaderingen gehouden. Dit alles echter
zonder het beoogde effect. De openbare menmg is gevoeliger voor de
argumenten van de regering (bezuimgmg, werkloosheid) dan voor die
van de vrouwenbeweging.
Tijdens de oorlog kornt de vrouwenbewegmg helernaal stil te liggen. De
strijd wordt gestaakt. De meeste organisaties worden ontbonden. N a de
oorlog komen diverse vrouwenorganisaties weer op gang. Van strijd IS
echter vooralsnog geen sprake.
Het regeringsbeleid is III de naoorlogse periode van wederopbouw nog
hetzelfde als m de crislsJaren: werk van de gehuwde vrouw IS geen rech!.
AlIeen m hoge Ultzondermgen, namelijk als het dienstbeJang d it dnngend
noodzakelijk maakt en als het met ten koste gaat van het gezm, wordt
deze gunst verleend.

Seder! 1955 komt er echter verbetermg m de rechtspostlle van de vrouw.
Dit ~aarschijnlijk ten gevolge van de toen heersende schaarste op de
arbeldsmark!. Zo IS sedert 1955 werk voor de getrouwde vrouw met
langer verboden; Wordt de getrouwde vrouw sedert 1956 met langer meer
als 'handelingsonbekwaam' gezlen; spreekt N ederland zlch in 1957 Ult
voor gelijke belonmg van gelijkwaardige arbeid; IS sedert 1968 de man
met Janger meer het hoofd van het geZln; en word en tenslotte aIle beroepsopleidingen en beroepen voor de vrOllW opengesteld (politie, zeevaart,
balie, regermg).
Er lijkt voor het oude feminisme nog maar wemlg te wensen over. De
strijdlust brandt nu helemaal op een laag pltJe. De traditlOnele vrouwenveremgmgen leggen ;, :ch toe op maatschappelijk hUlpbetoon en op de
vormmg van de led en.

9.2.5

De tweede golf m de vrouwenbewegmg: vanaf 1968

Joke Kool-Smlt ontketent de tweede golf in de vrouwenbewegmg met
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haar artikeJ: 'Het onbehagen van de vrouw'. In dit artikel verwoordt ze
het groeiende onbehagen van veel vrouwen die - na een hoge, meestal
llniversitalre opleiding - een enorme kloof ervaren tussen hun be.~o~ps
verwachtmgen en hunfeitelijke pasltie als huisvrouw. Er IS m de vIJftlger
en zesUger Jaren weliswaar veel verbeterd m de rechtsposllle van de getrouwde vrouW maar ze blijkt m de praktijk de kans met te kf1Jgen om
van al haar re~hten gebruik te kunnen maken. Het grondidee van de
emanclpatiegroep Man Vrouw Maatschapp!i(MVM) - in 1968 opgencht
naar aanleiding van het artikel van Joke KooJ-Smlt - wordt dan ook:
steun aan getrouwde vrouwen die wille~ werken. Met als actlvltelten:
kinderopvang, belastingen, beroepsvoorl!chtmg. De grondvlsle van het
allereerste uur is: het doorbreken van de starre rolpatronen tussen ~rouw
en man. Die grondvisie brengt na een paar maanden meteen at verrUlmmg
van de actiepunten met zlch mee: bestrijden van de discTl!llma!le van ~e
vrouw m onderwijs (Mane wordt wijzer), wetgevmg (gehJke lo~en, vnJe
abortus, vrouwen in gemeenteraad en regering), gezm en.huw~I.IJk. Kor~
om: MVM streeft naar een leefwijze voor de vrouW, dIe ge/ykwaardlg
moet zijn aan die van de man, naar evenredige .~eelname van vrouwen
aan het maatschappelijke leven. Ze gaat daarbu illt van de bestaande
maatschappe/ijke orde. Die moet z6 worden aangepast dat vrouwen er
ook aan kunnen deelnemen.
Vanaf de zevenllger Jaren komt er een kentermg m de vrouwenbewegmg.
Er komen hoe langer hoe meer vrouwengroepermgen dIe de maalschappelijke orde ter discussie stellen en bestrijden; er .komen steeds meer
vrouwen die er mets voar vaelen om eengel1Jkwaardlge plaats l~ te nemen
binnen de bestaande structuren van een onmenselijke, kapltahstIsc~e en
patnarchale maatschappij. Te noemen zijn: Dolle Mina, de Radikaa/jemmisten. de SoclO/istlsche Femmisten en de EXlstentleel FemlnLsten.
9.2.5. 1 Dolle Mina
...
.
Dolle Mina is de eerste groepermg met een maatschappIJkntlsche mstelling. Zij Zlet de kaplla/isilsche klassenmaatschapp!i also de oorzaa,k va~

de onderdrukking van de vrouw. Ze start - In te!':enstelhng met ~e nette
MVM _ met spectaculalre acties, die veel I?ubhclt~lt trekken. B~as m
elgen buik' en 'Het werkende wijvenplan' ZlJn mm1ddels een begnp geworden.
d'
Ze kent aanvankelijk een stormachtige groel, maar gaat aJ spoe 19 aan
een verdeeldheid tussen de structuralisten en de menta/lsten ten onder.
De structuralisten - die stellen dat de tegenstellmg tussen de klassen fun~
damenteler IS dan die tussen man en vrouw - vinden dat de vrouwenstnJd
voorloplg ondergeschikt gemaakt moet worden aan de klassenstnJd. Pas
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m het socialisme zal er sprake kunnen zijn van de bevrijding van de vrouw.
De mentalisten daarentegen vmden dat er a1leen van een structurele verandermg sprake kan zijn, als er eerst een mentaliteitsverandering, een
mdividuele bewustwording van de vrouwen heeft plaatsgevonden.
AIs op een landeIijk congres in 1971 de structuralisten duidelijk de overhand krijgen, brengen ze hiermee de doodsteek toe aan D olle M ina. Vele
vrouwen verlaten Dolle Mina geruisloos, omdat ze zlChzelf er niet meer
in herkennen. De overgebleven mentalisten orgamseren zich III praatgroepen en scheiden zlch tenslotte af.
'

9.2.5.2 RadikaalfelllIllIsten
Een eerst kleme, maar later grotere groepenng m MVM zijn de radikaalfemimsten. Zij zien mets m een toekomst, waann de vrouwen de macht
met mannen moeten delen binnen een mannenmaatschappij. Hun strategie is in navolgmg van radicaalfemmistische stromingen binnen
Women's Lib in de USA het verbreken van alle banden met de mannenstructuur. het totale terugtrekken van ledere vrOllW op zichzelf, zonder
orgamsahe, zonder hierarchische macht. Zij rich ten hun energle zoveel
mogeIijk op medevrouwen: onderlinge opvang, bewustwording en solidanteit. Sexueel gezien begmnen zij de heteronorm, die vrouwen erohsch
aan mannen vastketent te relatlveren door tijdelijke of constante bisexuele of homosexueie relaties aan te gaan. Een hechte organisatle kennen ze niet. Dat vereist te veel hierarchie en structuur. Hun enige organisatle bestaat mt praatgroepen, studiegroepen en vooral vrouwenhmzen
en vrouweilcafes. Hun ervanngen verspreiden ze door middel van de
vrouwenkrant.
Dit alles staat zo ver verwijderd van het grondidee van MVM, dat het al
spoedig tot een afsplitsmg komt.
9.2.5.3 Soclalistische femimsten
Sinds 1973 bestaan er landelijke en regranale groepen socmlisllsche feministen: femsoc groepen. Ze zijn ervan overtUlgd dat er geen feminisme
zonder socIalisme kan zijn. maar aan de and ere kant Zlen ze ook heel
goed dat binnen het huidige soclalisme de positie van de vrouw - met
name die van de onbetaalde huisvrouw - nog tang met voldoende aan de
orde komt. Zij hebben het gevoel het soclalisme op een hoger plan te
kunnen brengen. Socialisme IS, stellen zij, pas echt soclalisme als het
fundamenteel aandacht gaat schenken aan de posltie van de vrouw en
aan de waarden die zij tot nu toe vrij eenzijdig vertegenwoordigt.
Soclalisllsche femmlsten mtegreren werken-aan-de-maatschappij met
werken-aan-de-elgen-persoon. Zij zlen dat als twee kanten van een medaille. Dit m tegenstelling tot de structuraIisten m Dolle Mina.
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9.2.5.4 EXIstentreel femlmsten
Een laatste strommg III het ,N ederlandse femmlsme~ het existentieel femmlsme, bezmt zlch met nadruk op de lmmateriele, de psyehologlsehe
kant van de emanelpalle. Zij zlet dat mannen tijdens hun opvoedmg tot
man een hele reeks waarden krijgen opgelegd (agressle, prestatledrang,
mtellectualisme bv.), terwijl bij vrouwen een heel andere reeks (gevoeligheid, intuitie, contacten maken bv.) wordt benadrukt. Het is natuurlijk
geen toeval, dat Juist aan de mannen toegeschreven waarden. arbeidsverhogende waarden zijn. Zowel het kapltal.isme als het sO~Iahsme ~~e1t
de arbeidswaarde van de mens centraaJ. Dlt betekent dat 'mannelrjke'
waarden supeneur zijn, en 'vrouwelijke' waarden, die niet produktieverhogend werken, inferieur.
,
Het eXistentieel femIlllsme rIcht zlch op de herwaardenng van de 'vrouwelijke' eigenschappen. op eenJeminzsermg van de bestaande, eenzijd~~e
mannelijke cultuur. De vrouwelijke waarden zullen even .belangnjk
moeten worden als de mannelijke. De vrouwen zullen daarblj een psychoioglsche emancipatie moeten doormaken: ze zullen zich moeten ontwikkelen van onzekere, zlchzelf wegcijferende, aihankelijke, van de man
afgeleide, tweederangs wezens tot mensen met een positlef zelfbeeld, een
elgen identiteit, in staat om voor hun eigen behoeften en wensen op te
komen.
Deze psychologlsche emancipatle proberen ze vooral te bewerken door
naar herverdeling van taken te streven en door middel van femmlstIsc~e
radicale theraplegroepen. Hierbij raken de terreinen, waarop soclalrstische en eXlstentieel femmisten bezig zijn. elkaar en werken ze naUW
samen.
9.3

ZELFHULP IN DE VROUWENBEWEGlNG

Met het maatschappijkritisch worden van de vrouwenbewegmg in ~e
70-er Jaren zlen we langzamerhand het besef doorbreken dat het met
alleen de maatschappelijke structuren zijn, die een vrouw _remmen m
haar ontplooiing, maar dat de vrouw ook voor zlehzelf een blokkade IS.
Vrouwen <merken dat er veel moed, durf en kracht voor nodlg IS em de
socIale economlsche en wettelijke rechten te verwerven C·.··)· Ze merken
dat de'meuwe rollen die ze willen, nieuwe vaardigheden vereisen'3. De
psychologische emancipatie van de vrouw wordt dan ook hoe langer hoe
belangrijker in de vrouwenbewegmg.
.
Maar deze emanclpatie gaat met vanzelf: echtgenoten en vnenden stnbbelen tegen; familieleden en kenmssen geven vaak bijtend commentaar.
Hetgeen voor veel vrouwen. onzeker als ze al zijn. erg verwarrend en
demotlverend werkt.
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Daarbij komt nog, dat de meeste professIOnele hulpverleners vrouwen
met emanclpatleproblematlek proberen terug te loodsen m hun oude

Het idee bleek goed aan te slaan m de N ederlandse vrouwenbewegmg:
overal verrezen de praatgraepen als paddestoelen lilt de grand.

vertrouwde rol. Zonder hulp van anderen kunnen deze vrouwen echter
met verder.

Praatgroepen zijn groepJes van zes a twaalf vrouwen, die meestal eens
per week bij elkaar komen om te praten over zelfgekozen then:a's met

Met de komst van de praatgroepen ontdekken de vrouwen dat zijze/f de
meest aangewezen personen zijn, om e!kaar deze broodnodige hulp en

en samenleving; het onderkennen van de elgen afweermechamsmen
tegen emancipatie; en het steunen van elkaar om van de vrouwencon-

steun te geven. Met de hulp van vrouwen, van lotgenoten, kUnnen ze In
alle rust ontdekken wle ze zijn en wle ze zouden' willen zijn. De zeljhu/p
heeft zij n intrecte gedaan In de vrouwenbeweging.

ditionenng af te komen.

als doe!: het bewust worden van de eigen posltle m relalles, geZln, werk

Maar het blijft lliet bij praatgroepen. Er ontstaan oak theraplegroepen,

om de gewenste verandenngen te bewerkstelligen; en 'zelfbulp'-groepen,
om zlchzelf en elkaar lichamelijk te onderzoeken.
Bij deze dne soorten groepen gaat het erom, dat de deelneemsters m gedeeIde ervanngen wederzijds van elkaar leren. Er bestaat een Wlsse/werking over en weer. Daarnaast ontstaan er oak zelfbulpmitiaheven, waarbij er meer van eenrichtingsverkeer sprake 18, zoals 'vrouwen bellen
vrouwen', een femimstische telefoondienst, waarheen vrouwen in moeilijkheden kUnnen bellen en zoals de vele cursussen: Vrouwen orienteren

Zlch op de samenlevmg (VOS), zelfverdedigmg, Ilmmeren. enz.
Wat echter al deze zelfbulpiml1al1even met elkaar gemeen hebben

IS

de

bewuste keuze vOGr vrouwen, het bewust bUltenstuiten van mannen.
Niet, omdat de deelneemsters allemaal anti-man zouden zijn, maar omdat het onderdrukkingspatroon van vrouwen nu eenmaal anders ligt dan
bij mannen. Vrouwen zijn nu eenmaal elkanders lotgenoten! Bovendien
vallen vrouwen In aanwezlgheid van mannen weer sne! terug In hun oude

vertrouwde anzekere en afbankelijke ral. En het is Juist de bedoeling om
daar eindelijk eens van af te komen!

9.3.1

Praatgroepen

In 1971 ontstaan vanlilt Dolle Mina, MVM en COC de eerste praatgroepen. Het praatgroepidee was overgenomen van de 'conscIOUS raising

groups' die A merika Weer lilt Chma had ge"importeerd. Tijdens de cUlturele revolutie in China was het een 'methode om vrouwen met alleen
te helpen bij formele kanten van hUn emancipatie. maar om ze tevens
bewust te maken van hun elgen gevoelens, ( ... ) om ze bewust te maken

van hUn onderdanige gedrag dat door opvoeding en omgevmg zo mgestampt was dat het een onderdeel geworden was van de eigen persoon-

lijkheid"
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De meeste praatgroepen streven naar een verscheidenheid van vrouwen
_ verschillende leeftijden, met of zonder kinderen. al of met getrouwd,
hetero-, homo-, of bisexueel, met of zonder werk - JUlst, omdat op deze
manier de vrouwen er achter komen dat a/le vrouwen gemeenschappetyke ervarmgen hebben.

Meestal IS er geen formele leidster, geen hierarchie. Het streven naar
gelijkheid IS een belangrijke waarde m de huidige vrouwenbewegmg.
Soms helpt een vrouw die a1 ervanng met een praatgroep heeft een groep
starten. Het materiaal dat gebruikt wordt zijn de elgen ervaringen. 'Elke
vrouw dient zlchzelf te zien ais "autoriteit", omdat zij haar ervanngen

het beste kent"

Onderwerpen die vaak aan bod komen zijn: rivaliteit~ houd}ng ten ..opzichte van mannen en vrouwen: homo-, bi- en heterosexuahtelt; vflJen;
dnehoeksverhoudingen; taakverdeling in gezin: kinderen krijgen/ hebben~
discrimmatie; houding ten aanzien van elgen lichaam, mode;· afhanke-

lijkheid; ouder worden en gezondheidsklachten.
De resultaten liegen er met om: vrouwen die in groepen hebben gezeten

die goed liepen, zeggen bijna allemaal dat ze er veel aan hebben gehad
en dat ze er erg door zijn veranderd. Wij zijn bijvoorbeeld allebei losgekomen van onze zelfgenoegzaamheid. We hebben allebel ontdekt dat
we anderen nodig hebben. En we weten die anderen nu te vinden ook.
Bij een van onS heeft dit tevens geleid tot het doorbreken van haar em 0-

tlOnele gerichtheid op haar gezln: 'Ik, die de a[gelopenJaren mijn behoefte
aan tederheid en lichamelijkheid was gaan kanaliseren binnen mijn gezinnetJe (man. kind, poes), ben naar aan1eiding van gesprekken In de
praatgroep gaan onderkennen dat ik ook bij mijn vnenden en kenmssen
wat tosser in de omgang zou willen worden. Inmiddels ben ik dat - Yoor-

zlchllgjes aan - m de praktijk aan het brengen. Ik lilt mijn sympathiegevoelens nu wat directer. Zeg gewoan wanneer ik lemand aardig, leuk,
of moO! vmd; geef wat makkelijker een lOen; raak, als ik daar behoefte
aan heb, iemand nu eerder aan; en laat me tenslotte ook makkel!Jker
troosten. En ik heb er geen spijt van. Integendeel. Het geeft me een heerlijk tmtelend gevoe]'6
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Verder wijzen diverse onderzoeken7 onder andere op de voIgende verandermgen bij vrouwen na deeIname aan praatgroepen:

Dit in tegenstelling tot theraplegroepen. Daar wordt bewust gewerkt aan
verandenngen m elgen leven. Daar staat het oplossen van problemen,

a Ze zijn onafhankelijker. meer autonoom geworden, hebben meer gevoeI van eigenwaarde gekregen en zijn zlchzelf - ook lichamelijk - me er

het ondernemen van aches centraa1. Als zodalllg zijn therapiegroepen
dan ook als ~natuurlijke opvolgsters van praatgroepen'll te zlen.

gaan accepteren. SchuldgevoeIens en gevoeIens van onzekerheid zijn
daarentegen afgenomen.
Voor veeI vrouwen IS d,e praatgroep dan ook een beIangrijke steun geweest om bepaalde verandenngen in hun Ieven door te kunnen zetten
Cscheiden, zoeken van een baan, het begmnen aa'n opIeiding).
b Ze zijn niet alleen zichzelf, maar ook andere vrouwen voor het eerst
als volwaardig gaan ZIen. Vrouwen zijn niet langer meer rlvalen, maar
lotgenoten, bij W\e Je veel herkent. bij wle het preltIg IS en met wle Je Je
verbonden voeU.
c Een gevolg van het voorgaande IS, dat schuldgevoelens en gevoeIens
van kwaadheid en depressie jn de moeder-dochter relatie afnemen: 'De
sterke kanten van de moeder warden herkend C... ), terwijl de zwakke

kanten meer geaccepteerd worden m het licht van moeilijkheden. teleurstellingen en handicaps van de ro1'8
d Er komen veranderingen iri referentiegroep en interpersoonlijke relaties: femimstische vrouwen worden de eerste referentlegroep en relahes
met mannen warden meer gelijk.
e Er treden verandermgen op m werksituaties: veeI vrouwen zijn ambivalent gaan staan ten opzichte van professionalisme en ten opzichte
van door mannen beheerste mshtuties. Ze proberen werk te vmden op
het gebied van de vrouwenbewegmg.

Niet alleen betekenen praatgroepen veel voor de persoonlijke ontwikkeling van vele vrouwen, ze zijn ook het vertrekpunt geweest voor heel wat
inZlchten en ontwikkelingen binnen het jemlnlSme m Nederland, zoals
we dat nu kennen. Zo IS de eerste vrouwenkrant, het eerste vrouwencafe
en het eerste vrouwenhUls Ult een overlegorgaan van de eerste praatgroepen ontstaan9; zo sluiten vele vrouwen zich ook nu nog naar aanleiding van een praatgroep bij een of andere bestaande activitelt aan, of
nemen zelf het mitlatief tot een meuwe activitelt JO ; en zo hebben heel wat
van de momenteel bestaande analyses en aches hun eerste aanzet gevonden m een praatgroep.

9.3.2

Theraplegroepen

Praatgroepen zijn niet direct bedoeld om problernen op te lossen. Het
doel IS mZlcht en bewustwording, ook al kan dit mdirect leiden tot opIossing van problernen. We kunnen zeggen dat deelname aan een vrouwenpraatgroep een eerste stap tot verandermg IS.
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De vrouwenbeweging kent momenteel diverse soorten therapleen: de
femmistIsche oefengroep op basis van radicale theraple CFORT), voor-

heen femllllstische radicale theraplegroepen (FRT), de asserlIvlteltstramingen, de "co-counseling' weekends en nog verschillende vormen van
de Gestalt-therapie. Zij zijn ontstaan als alternatief voor de therapleen
van traditlOnele deskundigen, die Immers de passlvlteit van veeI vrouwen
alleen maar versterken 12 De therapieen m de vrouwenbewegmg zijn er

Jmst op gericht om van vrouwen sterkere mensen te maken; om bij
vrouwenJuist die kwalitelten tot ontwikkeling te laten brengen, die door
de vrouwenrol tot nog toe zijn ondergesneeuwd.

In dit artikel wordt alleen op de FORT-groepen wat dieper mgegaan.
Zij zijn namelijk als de meest zmvere uitmg van zelfhulp te ZIen. Alleen
bij de FORT-groepen maken de therapeuten zlchzelf overbodig, doordat zij hun deskundigheid aan de leden overdragen. Het groepsproces
wordt dus op den duur helemaal door de leden zelf gedragen. Bij alle
andere therapieen vmdt er geen overdracht van deskundigheid plaats.

De therapeuten blijven daar dus een centrale rol in het groepsproces mnemen.

9.3.2.1 FORTI3
FORT kun Je Zlen als een natuurlijk vervolg op de praatgroep. De bewustwording van je rol als vrouw wordt in de FORT omgezet tot actie:

verandermg van Jezelf.
Het grondidee van de radicale psychiatne. de baslstheone van de FORT
is, dat vrijweJ aUe psychische moeilijkheden van mensen veroorzaakt
warden door vervreemding van de eigen gevoelens en elgen kunnen. In

de FORT leren we onze vervreemding te doomen en daardoor er achter
te komen welk deel van onze persoonlijkheid we hebben mgeleverd om
de aangepaste vrouw te word en, die Je nu bent.
Het radicale erin is, dat deze bewustwording leidt tot actle, tot verandering van het eigen gedrag en van de onderdrukkende, maatschappeIijke

structuren. Het persoonlijke IS politIek: alles wat Je InJe eigen omgevmg,
m Je gezin, III Je relatJe, m Je werk etc. verandert, heeft gevolgen en als
een heJeboeJ mensen het doen en ook samen doen, heeft het op den d uur

revolutlOnalre gevolgen.
Het doel van de FORT is om vanmt de situatJe van onderdrukt zijn, met
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alle pij n, onzekerheid en onderschatting van Jezelf. de moed en wil te

ontwikkelen hierin verandenng aan te brengen: de macht m elgen hand
ne men. Hiervoor IS nodig, dat we onze gevoelens en talenten bloot leggen,
zodat we bij onze wezenlijke kern komen. Wat jlj voelt en wat jfj wilt en
wat jij fijn vindt, is van belang en lllet watJe door Je opvoeding en door

de maatschappij geleerd hebt te moeten vmden of will en. Dit IS een proces
wat pijn doet, maar dat met steun van de groep posltIef doorleefd kan
warden. Dit is ook een proces. wat we ffioeten leren. Het vraagt een andere wijze van met onszelf bez1g zijn, niet meer analyserend praten 6ver
lemand, die we zelf zijn. maar.praten vanUlt onszelf. wat we nu voelen

lijsten. De ± 35 groepen die wel draalen, houden contact met elkaar door
middel van een krantje en de landelijke contactdagen ('Ianddagen').
Naar'de effecten van de FORT-groepen is nog geen systematlsch onderzoek gedaan. We! zijn er wat verslagen van deelneemsters 14 , waaruit blijkt:
- dat vrouwen in FORT-groepen erg snel veranderen (veel sneller dan m

praatgroepen)
- dat met name het uiten van posltIeve waardenng veel bijdraagt tot verandermg

- dat de regels, die m de groep geoefend word en, oOk daarbUlten warden

en willen.

toegepast, zaals het geven van knuffels. het uiten van wrevels en spmsels

Een FORT-groep bestaat Ult ongeveer acht vrouwen, die wekelijks bij

(,hersenspmsels': ik denk, dat jij ... )
- dat inzIChten, die de groepsleden in haarzelf krijgen, bUlten de groep

elkaar kornt. EIke groep begmt met begeleiding van een of twee vrouwen,

die ervanng hebben met de FORT-pnnclpes en die zlchzelf in staat achten
deze pnnclpes op een volgende groep over te brengen. De begeleiding kan
zo ongeveer een half jaar duren, waarna de groep zelf verder gaat met
de mmiddels aangeleerde methodiek.

in meuwe gedragmgen warden uitgeprabeerd bijvoorbeeld niet meer dan
50 procent in de relatle op zich nemen, kwaad durven worden, vaor zlch-

zelf op durven komen, tijd voor zlchzelf opelsen
- dat veranderde FORT-vrouwen angst en agressJe oproepen.

De bege!eiding houdt m het doorgeven van de methode. van de informa-

9.3.3

tIe en literatuur en van de FORT-regels.
Het oplossen van de problemen door elke vrouw m de groep doet ze voor
haarzelf. Dit IS een zeer belangrijke afspraak, die elk groepslid voor haar-

'Zelfhulp' heeft in de vrouwenbewegmg de specifieke betekems van /ichamelijk zeljonderzoek. De vagina en de baarmaeder warden m kleme

zelf maakt en aan de groep kenbaar maakt: je zit in de groep voor jezelf,

jij wilt veranderingen m Jezelf afknokken, jij bepaalt wat Je aan rUlmte
en tijd denkt nodig te hebben om jezelf aan de orde te stellen, jijzelf be-

'Zelfhulp'-groepen

groepJes vrouwen met behulp van een speculum, een splegeltje en een
lamp bekeken en met elkaar vergeleken. Een hele ornwenteling, als we

bedenken dat tot aan 1970 het speculum alleen door arIsen voor gynae-

paalt watJe we! en niet aankunt en aanwilt. Met de and ere vrouwen van

cologisch onderzoek werd gebruikt!

de groep maak Je de afspraak, dat zij aandacht garanderen, wanneer jij
werkt aan en met Jezelf.

In Amerika en in Dmtsland kent de 'zeJfhulp'-bewegmg al een grote bloe!:

Om het werken aan de problemen te vergemakkelijken maakt elk groeps-

niet alleen onderzoeken daar steed.S meer vrouwen regelmatlg hun geslachtsorganen in 'zelfhulp'-groepen, ook borstonderzoek wordt aangeleerd; ervaringen worden op schrift gesteld en verspreid (via bladen en
boeken); en III vrouwengezondheidscentra beginnen vrouwen een femi-

lid een contract. Dit

IS

een werkafspraak met de groep over welke doelen

Je wilt bereiken en welke'kleme voorzlchtIge stapJes' je daarbij neem!. De
groep helpt je dan om III die [lchting te veranderen door je te oodersteuneo en door je techmeken en strategleen aan te reiken om te veranderen.

mstIsch alternatJef te ontwikkelen voor de traditionele medische hulpveriening van hmsartsen en gynaecologen. In N ederland zijn we nog met

zo ver: In 1976 begonnen, kent de 'zelfhulp'-bewegmg nog maar m enkele
De FORT kent een vrij strakke structuur, zowel wat tijdsindeling als
onderdelen betreft, met regels die m het begm wat onwenmg zijn, maar
waarvan later het gunstig effect ervaren wordt. Zoals het geven van

knuffeis, bedoeld om de vrouw de zo broodnodige positIeve aandacht te
geven en die haar helpt verder te vechten.
Momenteel bestaat er zoveel Illteresse voor de FORT-groepen, dat de
begeleidsters het aanbod niet aankunnen. Er zijn dan ook lange wacht138

grote steden haar 'zelfhulp'-groepen. De ervanngen worden nog niet lilt-

gewisseld vIa een elgen 'zelfhulp'-blad, en er is oak nog geen vrouwengezondheidscentrum. Alhoewel plannen daartoe al m een vergevorderd
stadium zijn.

Het doel van 'zelfhulp'.is, om de vervreemding van de vrouwen van hun
elgen lichaam, en dan met name de geslachtsorganen, op te heffen, en
139

"

om de afhankelijkheld van hUlsartsen en gynaecologen te

vel'mmclen'~

'Zelfhulp' blijkt mderdaad deze effecten teweeg te brengen. 'Ze,lfhul"
doorbreekt het dwaze taboe dat op de vrouwelijke geslachtsc,rg,an"nrus\
en dat de macht van de medicl over ons lijf groter laat zijn ,dan
iS'IS

a Wat de vervreemding betreft: het schaamtege~oel voor en de ne:gatiev!
waardering van de elgen geslachtsdelen IS bij veel vrouwen
hUlp' omgebogen naar een vertrouwd zijn ermee, en een positieve
dermg ervan l6
Voar veel vrouwen is dit tevens het begm geweest van een meuw vrc'uw'e;

lijk bewustzijn. De Duitse zelfhulpgroep, die Hexengefliister gelJU"U
ceerd heeft, sChrijft hierover: 'Door ons lijf belangrijk te gaan
leerden we onszelf als persoon serieuzer te nemen. We konden ons :em,;
deljjk losmaken van de dwang van het zogenaamde mOOle lichaam, ,
ODS op ledere straathoek wordt aangeprezen en voortaurend een gevoel
van onvolmaaktheid op ons overbrengt.
Dit leidt oak tot een nieuw sexueel gedrag: we leren relaties met vrouwen
te ontwikkelen, bij mannen vast te houden aan onze behoeftes aan bevredigmg, nee te kunnen zeggen en het gebruikelijke geslachtsverkeer
met meer als de meest bevredigende en 'natuurlijke' sexuele praktijk te
beschouwen.
( ... ) We merken ook dat het zelfbewustzijn en het meuwe zelfrespect, dat
we door de groep konden ontwikkelen, ook doorwerkt op andere levensgebieden. Velen van ons hebben geleerd zlch ook beter te handhaven op
hun werk en zich minder te laten welgevallen'17

ri~~J,~Ji~~~~~;;;~u~,~n, zijn hard bezlg allerlel 'vrouw-vrLendelijke'
h
mt de Middeleeuwse volksgeneeskunst te achterte beproeven. En oak meUWe te ontdekken. In aanvulling op en
'als alternatlef voor de vrouw-vijandige behandelingswijzen
heren medici. Zo blijken bij sommige vrouwenziekten behande-

lingen met yoghurt, homng of knoflook veel succes te hebben. En kunnen
menstruattepijnen goed bestreden worden met behulp van kruidenthee,
warmte. massage en 'Yoga.
In Amerika zijn reeds verschillende vrouwengezondheldscentra20 . Daar
kunnen vrouwen terecht voor raad, Voor informatie. voor het aanleren

van a1ternatl~ve behandelingswijzen, voor het starten van 'zelfhulp'groepen en b~ sommige voor gynaecologlsche behandelingen.
Zou het geen gek idee zijn om als volgende stap ook strategische positles
te verwerven binnen het bolwerk van de medische stand zelf? Om van de
bij hUlsartsen tot een evenredige verd.eling tussen mannen en vrouwen
te komen?

functioneren van hun geslachtsorganen. hebben ze zlch door huisartsen

en gynaecologen m een hoekje laten drukken. Vernederende behande-

Het spreekt vanzelf dat door dit alles de afhankelijkheid van hmsartsen

lingen zonder uitleg en averbodige operaties zijn dan oak geen uitzondermg l8 _
Door 'zelfhulp' hebben de vrouwen heel wat kennis omtrent hun sexuele
functioneren verzameld:
- Zo leren vrouwen dat veel normaal is, wa! tot nog toe als afwijkend
werd aangemerkt, zoals vloed. de varierende stand van de baarmoeder

en gynaecologen aan het vermmd.eren is. 'Zelf11Ulp'-vrouwen hoeven nu
met meer voor ieder Wlssewasje naar de dokter te rennen; bij gynaecologlsch onderzoek kunnen ze controleren wat de arts vaststelt en mvloed

uitoefenen "'P de behandeling.
Bovendien wordt deze mondigheid van vrouwen nog versterkt, doordat
m de 'zelfhulp'-bewegmg lnfOrmatle wordt uitgeWlsseld over wat Je bij

en wratJes aan de baarmoederhals tijdens bepaalde dagen van de cyclus.

een bepaald onderzoek van een arts kunt elsen en welke rechten vrouwen

Het wegbranden van wratjes en het operattef rechtzetten van de baar-

als patienten zoal hebben22

moeder blijken dus dikwijls overbodige ingrepen te zijn geweest!
- Verder zij n er vrouwen die door zelfonderzoek: m staat zijn te zlen. wan-
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Het is niet te verwonderen dat de medische stand noga! emotioneel en
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erop,' dat bij gebruik van antibiottca de werking van

,.o-"u,,, met bij een kenms van het lichamelijk functlOneren geble-

:

I' ;

;I

tSl)iralalt.je wordt opgeheven.

gynaecologle (weer) een beroep van en voor vrouwen te maken21 ? En om
b Wat de afhankeiijkheld van hUlsartsen en gynaecologen betreft: doordat de vrouwen tot nog toe erg onwetend werden gehouden over het

I

.eisprong plaatsheeft. Deze vrouwen kunnen zelfonderzoek dus
2;'j~I;~::;~';nv~~~0.~rm van antl-conceptionele methode hanteren.
!'
van voorbehoedmlddelen worden zlchtbaar: 'Bij het
I v,:rt()o[lde,nzlch bij de meesten vanonsJeuk, ontstekinJji,infectles en een verandering van het bacteriele milieu in de schede,
?~Za,r~~;rv~-e~;e~'~1 afscheiding'19 Verder stelden vrouwen III Amerika
i,
van het spiraaltJe berust op een ontsteking van het
I1iM)~~:lr~~mvlies. wat vaak' meer afscheiding veroorzaakt. Intussen
~i

!

I'I ,

11

•

11

It!

\\

\\

agressiej reageert op dit geknaag aan haar machtsmonopolie. Zo zijn In
Amerika enke1e 'zelfhu1p'-vrouwen aangeklaagd na het toepassen van
een yoghurt-kuur wegens het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunst!
Zo worden vrouwen die aan 'zelfhu1p' doen door mannelijke artsen gezien als sexueeI gefrustreerd, nymfomaan en sexueel gefixeerd op hun
geslachtsorganen23 En zo verspreiden gynaecologen het praatJe dat
'zelfhulp' gevaarlijk IS, omdat vrouwen III geval van ernstlge .zlekten nu
te laat in 'bevoegde' handen terechtkomen24 • o Olt ,we! eens een derg~lijke
reache gehoord bij het zelf behandelen van keelpijn en verkoudheld?
9.4

SLOT

Met de komst van de velerlei soorten zelfbulp1ll1tiatieven wordt zowel
aan de vrouwenbeweging als aan de daarbij betrokken individuele vrouwen een geweldig vermeuwende impuls gegeven.
Voor de vrouwenbewegi"g zijn ze het begin geweest van een beter Zlcht
op de rol van de vrouw In de maatschappij. Tevens zijn ze het begm geweest van de ontwikkeling van!emmlsllsche alternalleven tegenover de
traditlOnele hulpverlenmg op psycho10glsch en medisch gebied, die Immers veel vrouwen In de kou laten staan. Er komen TIU femmlstische
therapleen; en een vrouw-vnendelijke gynaecologJe IS in ontwikkeling.
Aan de vrouw als indivldu heeft het bovendien een weliswaar mspannende, maar dikwijls succesvolIe ontdekkingsreis bezorgd. Veel vrouwen
hebben erdoor ontdekt, dat ze met de emge zijn met allerlei problemen
rond hun lichamelijkheid en rond hun vrouwenrol. Ze hebben, door met
elkaar als lotgenoten ervanngen Ult te wIsselen, de gemeenschappe/ijkheid ervan ontdekt. Maar bij deze bewustwording IS het met gebleven.
Vrouwen hebben ook ontdekt dat ze met vastgeklonken hoeven te zitten
aan hun Illgestampte vrouwelijke elgenschappen (onzekerheid, afhankelijkheid). Ze hebben ontdekt te kunnen veranderen III zelfstandige mensen met zelfvertrouwen, die zlchzelf accepteren en die In hun reJaties, in
hUn werk en tegenover artsen hun "mannetje' (SIC) kunnen staan.
Wij gunnen alle vrouwen een dergelijke ontdekkingsreis!
NOTEN
j Zelfhulp heeft lU de vrouwenbeweging een specifieke betekems. namelijk het onderzoeken
van zicnzelf en van elkaars lichaam en dan met name de geslachtsorganen. In dit artikel
komt echter oak het bredere begnp zelfbujp voor, namelijk het feit dat mensen Z1chzelf en
elkaar ajs lotgenoten helpen.
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Ter onderscheiding wordt m dit artikel het specifieke begnp zelfhulP aangeduid als 'zelfhUlp'.
2 Dit artikel behandeJt de golven op zich. De relatIe russen de golven en de bred ere maatschapp~lijke context, hoe mteressant ook, valt buiten het bestek ervan. In de geraadpleegde
vrouwenHteratuur IS trouwens erg Wetnlg over deze relatle te vmden.
De mhoud van de V oorgolf tot aan de Tweede Golf (punt 9.2.1 t/ m punt 9.2.4) IS m.n.
ontleend aan:
- W. H. POSTHUMUS-VAN DER GOOT, Van rnoeder up duchler. Nijmegen 1977
- H. P. HOGEWEG-DE HAART, 'Van Politieke Praatmoer tot DolJe Mina', In /mermedialr, vo!. 11, 1975, nr. 20, p. 3-15.
De mhoud van de Tweede Golf (punt 9.2.5) IS onUeend aan:
- H. VAN BUUREN., 'De Vrouwenbewegmg In Nederland: de Tweede Golf. 111 Imermedialr, vo1. 11, 1975, nr. 24, p. 15-19 en 37
- H. VAN BUUREN, 'De Tweede Golf, 10 Ons Erfdeel, vo!. 16, 1973, nr. 4, P. 19-37
- Man-Vrouw-Maatschappij, EronderUit, Den Haag, 1973.
3 S. KATIER, Zitje goed?, Amsterdam, 1977, p. 112.
4 idem, p. 66.
5 idem, p. 67.
6 H. HIEMSTRA, 'Vrouwenprikkels', In Vrouwenkrant Tilburg, vo!. 2, 1978, nr. 2, p.
20-21.
7 Onderzoeken van Chermss, Newton en Walton, White en Whireley behandeld bij S.
KATIER, a.w., p.'}1-75.
Bnquete van N. VAN POPPEL onder de deeineemsrers III haar praatgroep (niet gepubliceerd).
8 S. KATIER, a.w., p. 72.
9 'VrouwenhUls Amsterdam. Groel en ontwikkeling', In Vruuwenkrant Amsterdam, nr.
34/35. 1977, zomer, p. 26-27.
10 VROUWENCOLLECTlEF BOSTON, Lijjboek voor vrouwen, Amsterdam, 1977, p.
189.

11 A. ROOSELAAR, 'FORT: femmlstlsche oefengroep op baSIS van radikale therapie',
m Vrouwen en hUn Beiangen, vol. 42, 1977, nr. 7. nov., p. 11.
12 S. KATIER. a.w., p. 79.
13 Voor een Ultgebreide behandeling van de theorieen en de methoden zle: S. KATIER,
a.w" hoofdstUk 6.
14 N. VAN POPPEL, VersJag van een FORT-groep, 17 mei 1977 (ongepubliceerd)
diverse artikelen III 'Vrouwenhuisbullelm', maandblad van het.Utrechtse vrouwenhUls,
1978. maari
'FORT-GROEPEN" een artikel IQ Vrouweniijj; Ultgave van Studium Generale van de
Rijksuniversltelt te Utrecht, 1978, maart, p. 154~162
S. KATIER, a.w., p. 100-102.
15 E. VAN OVEREEM, 'Bijjezelfnaar binnen kijken' in E. VAN OVEREEM, Zeg, Mane..
'I haakje zl/ aan de binnenkanl, Rotterdam, 1976, p. 86.
16 Zie: C. EWERT, G. KARSTEN en D. SCHULTZ, Hexengejliister, Frauen gre{/en zur
Selbsthilje, West-Berlin, 1977, p. 10-11
Amsterdamse Vrouwenkrant, nr. 34/35. 1977. zomer, p. 39
nr. 37, 1977, ok!., p. 13-15
Vrouwenlijf, Ultgave van Studium Generale van de Riiksulllversttelt Utrecht, 1978, maart,

P. 85-89

VROUWENCOLLECTlEF BOSTON. Lijfboek voor vrouwen, a.w., p. 122
A. SCHWARZER. Het 'kleme verschil' en de groie gevolgen, Amsterdam, 1977, p. 164-166.
17 A. SCHWARZER, a.w., p. 165-166.
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18 Zie: HexengejliisJer, hoofdstuk 4.
19 A. SCHWARZER, a.w., p. 164-165.
20 Zie: Hexengejliister, p. 184-194.
_.
. .
21 Vrouwengeneeskunde en verloskunde waren tot ongeveer dnehonderd Jaar geleden ~n
handen van vrouwen, die de natuurgeneeskunde beheersten en van vroedvrouwen. Met de
opkomst van de medische wetenschap en daarmee de gynaecologle werd de vrouwen de
kenOls en het beheer over elgen lichaam en gezondheid ontnomen. Het werd een aangelegenheid van mannen. Zie: Hexengejliister, hoofdstuk 4.
Zie ook het artikel van H. 1. Maneskind, Helpmg oneself to heallh. vo!. 7,1976. nr. 2, septi
'.
okt., pp. 63-66.
Zij iaat Zlen dat vrouwen door de eeuwen heen diverse pogl~gen.~ebben onde~~.omen om
hun onwetendheid over hun elgen lichaam en hun afhankehJkheld van mannel1Jke artsen
te doorbreken.
22 Zic Hexengejliister, p. 82-85
Amsterdamse Vrouwenkram, 1977, ur. 37, okt. p. 12-13
Vrouwenlijj. a.w., p. 153.
23 Zie: Vrouwenlij[. a.w., p. 163.
24 Idem.

10 Diagnosticeren of niet diagnosticeren: een onbevangen onderzoek*
Herbert Bauer

10.1

VERANDERENDE OPVATTINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG

De klassleke opvatting van de medische wetenschap elst van de diagnostiells een lliterste nauwkeungheid bij de diagnose en bovendien verwacht
men dat een daarop gebaseerde therapie met een bepaald agens een even
nauwkeung voorspelbare lnvloed heeft op de veronderstelde zlektetoestand. Om een voorbeeld op het gebied van de besmettelijke ziekten te
geven: identificatJe van de vorm en de kweek van het organismI' dat de
ziekte veroorzaakt, het testen van de overievmgskansen in vItro, het nagaan van de reactie van het besmette orgamsme, het toedienen van een
afgemeten dosls van het meest effectJeve geneesmiddel, het waarnemen
van verandenng III de symptomen. en periodiek heronderzoek blijft de
methode bij uitstek.
De laatste tijd hebben we ontdekt, datdeze standaardprocedure mlsschien
niet zo eenduidig IS, dat verschillende mensen verschillend reageren op
dezelfde aandoening en dat dezelfde mensen op gelijke wijze kunnen
reageren op verschillende aandoenmgen, al naar gelang omstandigheden
die met m verband hoeven te staan met de zlekte-oorzaak. Zelfs bij zlekten van zo'n 'met-emotionele' oorsprong als kanker en tuberculose, lijkt
het we! of voorUltgang of achterUltgang mgrijpend belnv!oed worden
door omgevingsfactoren. De 'totale~paW~nt-respons' - hoe vaag, on~
duidelijk en slecht omschreven die ook IS ~ verrukt, ontgaat en frustreert
vaak zowel de arts ais de genezen en de niet-genezen patient.
Zodoende maken wij zelfs m de 'lichamelijke gezondheidszorg' mee, dat
we moeten terugkomen van onze organische systeembenadering. Toch
nchten we nog steeds de grootste mspannmgen op degene die zlek IS, op
degene die lijdt: de 'patient. In de geestelijke gezondheidszorg echter

* Oorspronkelijke tltet To Diagnose or NOi to Diagnose: A Naive Inquny In Intern
Journal oj grQup psychotherapy, 1971, vo!. 21, nr. 4. Overgenomen met toestemmmg.
Vertaald door Mevr. A. Rotte-Vroomen.
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wordt dit niet meer aanvaard. Het eerste wat we moeten doen, zegt men,

het groepslid dat toevallig 'zlek' wordt genoemd, ten tijde van een therapeutisch gebeuren te 'ontdoen van zijn etike!' aangezien succesvolle
behandeling alleen maar door groepsmteracl1e kan plaatsvmden, of dat
nu IS binnen het geZln, onder mensen met gelijke problemen, langs de
weg van het meer hierarschisch gestructureerde bedrijfsleven of eenvoudigweg met een willekeurige groep medemensen.
Op dit punt rijzen er een aantal vragen, deels n;ledisch, deels cultureel,
deels filosofisch van aard. Wij gaan liever met zeer specifiek tewerk bij
de behandeling van geestelijke problemen. Dit geven we toe, en vaak zijn
wij er zelfs een voorstander van. Maar wordt deze houding nu zo voornamelijk ingegeven doordat de onevenwichtigheid waar het om gaat zo
veel facetten kent, en dus te ingewikkeld wordt, of louter door onsgebrek
aan wetenschappelijke kenms over hoe we het beter zouden kunnen doen?
Maken we van de no od mlsschien een deugd? Moeten we ons laten leiden
door het postulaat van de 'vItale balans' dat de verandenngen van het
ego verantwoordelijk zijn voor het tot uitdrukking brengen van geestelijke kwellingen, balancerend van het ene mterste naar het andere, van
'alledaagse pathologlSche verschijnselen' totzelfvernietlgmg toe, zodat we
III wezen maar met een soort geestesZlekte te maken hebben?
AIs we de enorme verschillen In cultureJe reactie op geestesziekten over
de gehele wereld in beschouwmg nemen, mogen we dan mlsschien veronderstellen, dat er helemaal met zoiets als 'geestesziekte' bestaat, dat
het er maar net van afhangt, waar Je geboren bent en hoeveel excentricitelt de gemeenschap waarin Je verkeert bereid IS als 'normaal' te accepteren?

IS

Een verdere en belangwekkende ontwikkeling m deze nchtmg IS de toenemende roep om 'zelfhulp', het verlangen om 'het zelf te doen', de wens
om ~echte' behandeling te vermijden, om diagnose en etikettering met
een vreemd-klinkende ziektenaam uit de weg te gaan. Dit streven veroorzaakt een opmerkelijke discrepanhe. Aan de ene kant kan er geen twijfel
bestaan over de Ultstekende therapeutlsche resultaten van zelfhulpgroepen, welke zlch Ultdrukkelijk met wetenschappelijk opstellen: de Anomeme Alcoholisten en dergelijke groepen zijn hiervan tYPlsche voorbeelden.
Aan de andere kant zijn we ons bewust van het kalmerende effect, soms
paradoxaal, dat het heeft op een patient, aan W!e wordt verteJt dat de
oorzaak van zijn zlekte bekend IS en dat hij lijdt aan een duidelijk omschreven zlekte; zelfs in gevallen waarm succesvolle behandeling niet
voorhanden IS. Medicijnmannen in Afrika weten beslist heel goed wat ze
doen wanneer ze 'de duivel bij zijn naam noemen; en de Juiste god aanwijzen die door de patient gunsl1g moet worden gestemd, voordat hij
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resultaat van de behandeling mag verwachten. Op deze wijze verzekerd
van de gerechtvaardigdheid van zijn symptomen beglnt de patient zich
beter te voelen.
In de meeste van dergelijke mteraches IS het waarschijnlijk de mate van
empathie die de formele of informele groepsleider kan ervaren en overbrengen, die het ongetwijfeld weldadige effect op andere groepsleden
verklaart. 'Ik weet hoe Je Je voelt' is nog steeds een belangrijk mstrument
In de medische Ultrusting; en voor mensen die empathie en niets dan empathie' nodig hebben, is dit Ulteraard de Julste behandelingswijze. Dit
geldt ook voor gevallen, waarm zogenaamde professionals de behandeling Ultvoeren. AIgemeen erkent men immers, dat er geen gebruikelijke
vorm van psychotherapie of geen specifieke categone van werkers III de
geestelijke gezondheidszorg er aanspraak op kan maken supeneur te zijn
aan anderen. Of de behandeling nu 'analyhsch' of 'katalyllsch' is, of de
therapeut nu een psychiater, een psycholoog, een verpleegkundige of een
sOClaal werker IS, het zal altijd heel moeilijk zijn om op een statishsch
geldige mamer te bewijzen, dat verschillende behandelingen bij een aantal
mensen of dezelfde behandeling bij verschillende mensen een b~langrijk
verschil in resultaat zouden hebben opgeleverd.
10.2 KANTTEKENING BIJ DE RECENTE ONTWIKKELlNGEN

'Ik weet ho~ Je Je voelt' wordt smds kort op een meer radicale, wanhoplge
en gevaarhJke mamer omgebogen naar: 'Ik weet hoe je Je voelt en daardoor weet ik, hoe je te behandelen'. Een patient die III het ziekenhuis
ligt, omdat zijn appendix wordt weggehaald, weet ongetwijfeld beter hoe
het voelt om een acute appendicitis te hebben dan de chirurg die de operahe heeft verricht: maar, om eens een absurde vraag te stellen, is hij daardoor ook bekwaam om er de volgende appendix zelf Ult te halen? Een
diabeticlls weet beslist beter, wat het betekentje te moeten aanpassen aan
een streng dieet en aan msuline-injekties dan zijn huisarts. Maar rooet hij
daarom de msulinebehoefte van zijn buurman bepalen?
T och is dit vreemd genoeg, In wezen wat er gebeurt III sommige niet doelgerichte, leiderloze encounter-groepen waarin niet geselecteerde deeIne-

mers elkaar 'confronteren', in een pogmg om de kwellingen van hun eenzaamheid te ,,:~rmInderen en om anderen 'nader te komen'.- Natuurlijk
zuHen zulke blJeenkomsten waar vermmdenng van persoonlijke afstand,
zowel emotioneel als fysiek, aHeen maar nodig IS, wel helpen. Maar het
kan nauwelijks ontkend warden, dat sommige van die maratonzlttingen
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die onbarmhartig dagen en nachten doorgaan, de eenvoudige waarnemer
in raadsels, de gezonde deelnemer vermoeid en de van te voren allabiele

en patient worden de verdiensten voor het succes en de verantwoorde-

lijkheid voor falen samen gedeeld, aangezien die geZlen en gevoeld Worden als 'gemeenschappelijke ervanng'.

ego's tot brekens toe gespannen achterlaten.
Zo'n relatIe tussen groepsleden is angstwekkend, hartverscheurend en
soms rondUIt sado-masochistisch. Rationalisaties. a]s het al geen verkla-

nngen zijn, zijn gemakkelijk te geven. Het meest

s~ringt mlss~hien

naar

voren, het in toenemende mate verwerpen Van hfft Idee dat er 'voor alles

een pH bestaat'. Of het nu Ult haast IS, Ult therapeullsche frustratle, Ult
psychologlsch cymsme, Ult academlsche 1Odoctnnalle of uit de gedachte,

I

10.3

EEN DEMOKRATISCHE AANTASTlNG VAN HETGEZAG

De wetgevIllg heeft de aanzet tot consumentendeelname en zelfs consu-

mentenbeheersmg nog vergroot door vast te stellen, dat bij het samenstellen van adviesorganen Voor 10tegrale gezondheidszorg de consumen-

'dat is wat de patient verwacht', dat cen dergelijk medicijn wordt voorgeschreven, het gebruik en daarmee het misbruik van psychotrope middelen voor medische doeleinden is enorm toegenomen. Sommlge bezwaren tegen het gebruik van medicijnen in de psychotherapie zijn natuurlijk

van tenminste 51 op 49. En het IS ook JUlSt, dat men op consumentendeelname staat, omdat m veel gevallen de hulpverleners omdat ze 'profes-

erg malloneel en gebaseerd op 'anll-establishment'-gevoelens, religieus
bijgeloof en andere met-wetenschappelijke sentlmente~. Maar andere

heldszorg Ultslultend zelf deden en dat van de consumenten alleen ver-

argumenten blijken wel degelijk op te gaan. Als lemand m een ondraag-

lijke omgev1Og leeft, moet de JUlste behandeling bestaan Ult ~ogingen om
zijn omgeving te veranderen en met uit een 'theraple' die zlJn zmtUlgen
zo verdooft, dat hij de ellende rondom hem heen met meer opmerk!. AIs
hij wanhopig is over zijn levenswijze. za1 een pepmiddel zijn stemming
we! verbeteren. maar niet zijn levenswijze. Een rechtschapen mens, gevangen In machte10ze woede over de ravage en de verwildering van de

wereld van vandaag, heeft meer nodig dan een rustgevend mid del om rust
te krijgen. Met welk anll-depreSSlvum kan men OOlt verwachten. de depressie te genezen - of die nu emotioneel, financieel. op het gebled van

het werk of het beroep of eXIstenlleel IS - die de hele wereld aantast?
Maar hoeveel Van zulke problemen zijn echt 'medisch' van aard, tenmm-

ste m de tradillonele z1o? AIs artsen en werkers m de geestelijke gezondheidszorg hebben we maar twee alternatieven: verklaren dat het meeste
Ieed waaraan de mensen heden ten dage lijden, met echt van medische

ongme IS en dat de behandeling daarom buiten onze competentle ligt, of
we kunnen alles dat menselijk lijden veroorzaakt accepteren als medlsch
de breedste zin - ofschoon in dat geval geneesmiddelen natuurlijk niet
het antwoord zijn. Het is 10glsch. dat sommlge zogenaamde of echte the-

In

rapeuten die met bereid zij n om de eerste, enge definitle te aanvaarden,
maar ook niet in staat zijn de tweede, en brede opvattmg echt waar te
kunnen maken. daarom een derde uitweg te zoeken: aIs je ze niet kunt

behandelen, sluit Je dan bij hen aan! Zo worden zij deelnemers ~nder
deelnemers, gelijken onder gelijken, therapeuten onder ~herapeuten, patienten onder patienten. Met de opheffing van het verschll tussen genezer
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ten de dienstverJeners

III

aantal moeten overtreffen m' een verhouding

Sl~nals waren e~ het daarom beter wisten' alle plannmg

In

de gezond-

wacht werd 'in de zlektes te voorzien'. Bij p1anningsvergaderingen, waar

beide partijen aanwezlg zijn, IS het elgenlijk met nodig om de deelnemers
a1s '51'ers of 49'ers' aan te duiden. hoewe1 men erkent, dat de mmderheid

waarschijnlijk meer weet over details op medisch gebied en dat de meerderheld meer vertrouwd IS met de behoeften Van de gemeenschap. Het IS
dUidelijk dat ze alletwee nodig zijn.
In een medische sltuatie, zoals bij groepstheraple, zijn opnieuw zowel
consumente? a1s hulpverleners nOOdzak.elijk, aangezten de aanwezlgheid
van slechts een Van de twee geen zm zou hebben. maar extra identificatie
om de een van de ander te onderscheiden. IS niet noodzakelijk. Het is niet
vereIst. dat een therapeut een das draagt en de patient op blote voeten

loopt of Vice versa, ofschoon ze dat allebel mogen als ze dat preWg vmden. Een ".'terne demarcatielijn lijkt echter nog steeds van fundamenteel
belang te zlJn. De patient moet weten, dat hij degene IS, die om hulp komt.
ZIJn voortdure,,;de zoeken naar identitelt IS er nauwelijks bij gebaat, als
men met dUldehJk stelt wle m de groep hulp nodig heeft en Wle de hulpgever IS. De therapeut moet. hoe moeilijk hij ulterlijk ook te onderschelden is van de rest van de groep, heel goed m gedachten houden dat, ondank~het felt dat hij menselijk IS, ondanks de diepte van zijn elgen pers~?nhJke problemen, dit met d~ gelegenheid is om 'de patient te spelen'.
ZIJn rol IS een helpende. AIs hi) dat met kan. moet hij het zeggen.
Het is nUJUlst dit verschil, dat aangevochten wordt In sommige encounter-

groepen, waarm.. van de patient verwacht wordt dat hij helpt en van de
hUlpgever dat hU problemen heef!. Is deze 'confronta!le met de consumeni' een revoluhe

In

de theraple? En kan deze, aangezien alle remmen
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10s zijn, worden omschreven als 'radicale therapw'? Is deze rechtstreekse

doe-het-zelf-trend een gevolg van teleurstelling over of angst voor de
overheersing door professionals? Is het afkeer van en revoluhe tegen
onze maatschappij, die door computer en medicijnen beheerst wordt?

11

Veel bekwame professionele therapeuten doen mee aan deze 'bewegmg,
hoewel IDlsschien met allemaal even overtmgd. We moeten erkennen, en

zonder nostalg!e, dat de goe!e ouwe tijd in de psyqhotherapie, de techmek
van de dokter achter zijn buro met een patient voorbij is. Zij voldoen met
langer meer problemen van onze tijd op te lossen. Tegelijkertijd, als we
die parallel met de polihek mogen trekken, staan de therapeuten die meedoen met de bewegmg m dezelfde verhouding tot de revolutionalren van
de nieuwe therapie als de ~oude liberaal' tot de <nieuwe radicalen;. Ze
hebben zich allebel moeten realiseren dat 'leuke dingen' met altijd werken
en dat 'nare dingen' vaak meer sueces hebben en dus gaan oud en meuw
samen; ze streven naar hetzelfde doet en betreuren onderwijl elkaars methode om dat doel te bereiken.
Temidden van al deze opwmding worden zelfs de meest 'heilige' zaken ter
discussle gesteld: IS de bescherming van de integntelt van elk individu nog
steeds onze eerste plicht? K unnen bijeenkomsten werkelijk geleid worden
zonder zlch aan de regels van Robert te houden? Was onze medische opleiding fout, toen zij ~ns geleerd werd, om eerst te ontdekken wat er fout
IS, alvorens met de behandeling te begmnen?

De mach t aan de mensen:
zelfhulpgroepen*

Anthony J. Vattano

11.1 INLEIDING

De macht aan de menseni Deze revolutlOnaIre strijdkreet duidt een nieuwe sociale beweging aan die werd geboren Ult het besef dat de traditio nele sociale voorzieningen te kort schieten. Een meuwe nadruk op een

bredere democratIsche partlclpatIe motIveert clienten en andere nonprofessi.onel e groeperingen om betrokken te raken m de beleidsvormmg

en de dlenstverlenmg van talrijke soclale mstItut!es.
Deze beweging sprmt voort uit de wens van mensen om m hun elgen behoeften te voorzien en hun eIgen lot te bepalen. Soms verloopt dit proces
of{lentelijk en subtIeL Dikwijls IS het militant en onverbloemd. Zo bijvoorbeeld proberen bmnen het onderwijs studenten op agressieve wijze
zeggenschap te krijgen binnen de gemeenschap en binnen de schoo1. Dit
streven treft men zowel aan III buurtscholen als op uTIlversiteiten. Op
gOdsdienstIg terrem worden het gevestIgde gezag en de gang van zaken
aangevochten. Dit geldt zowel de plaatselijke geestelijken als de Heilige
Stoel. Op het terrem van de geestelijke gezondheidszorg beslissen
groepen lilt de gemeenschap over prioritelten ten aanzien van het programma e~. over behandelingsstrategieen. Op het welzijnerf elsen groepen van chenten een aandeel op III de beleidsvormmg 1. Door sommigen
worden deze verschijnselen geYnterpreteerd als een uitmg van toenemende
anarchie. Anderen zIen ze als tekenen van een ontwikkeling naar een
meer democratische samenleving.
H.oewel de effecten op lange termijn van de bewegmg nog met duidelijk
zlJn, bestaat er geen tWIJfel omtrent de fundamentele betekems ervan.
De mensen reageren met een nieuw activlsme QP de huidige sociale omstandigheden. Hun aches transformeren de samenlevmg door vele van
haar meest belangrijke mshtutles te veranderen. Tevens plaatsen zij de
Oorspronkelijke tlteJ: power to the people: self~help groups 10 Social Work 1972, July
P.p. 7~15. Overgenomen met toestemmmg. Vertaald door Dirk~Jan Tilborghs.

*
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helpende beroepen op de terremen van de gezondheids- en welzijnszorg

schappen. Op soclaal gebied vindt het llltdrukking m de zmsnede 'maxl-

voor een meuwe llltdagmg. Deze llltdagmg komt bijzonder duidelijk naar
voren m het ontstaan van zeltbulpgroepen - groepen die de macht van
de leden om elkaar te helpen benadrukken in plaats van zich atbankelijk
op te stellen van de hulp die wordt verleend door beroepskrachten.
Dit artikel vat de macht die clienten bezitten op als een soclale bewegmg
en gaat m op de klimsche en soclale toepassingen alsook op de lmplicaIles hiervan voor de opleiding en beroepspraktijk van professlOnele werkers2.

maal haalbare participatie' van de armen, zoals die werd neergelegd in

de bijstandswetgevmg.
Deze ontwikkelingen hebben ·z!Ch voorgedaan op het moment dat de
Amerikaanse samenlevmg m snel tempo wordt veranderd door de positieve en negatieve effecten van de technologische en cultureJe revoJutie.

Sommlge vandeze effecten - bijvoorbeeld de atoomenergle en deverkenning van het heeial- doen zich plots voor en zijn dramatIsch van aard.
Andere zijn cumulauef: bijvoorbeeld de groeiende erkenning van de gevaren van de milieuverontrelmging, de mvloed van de grote groepen
Jonge mensen die vervreemd zijn en het herzien van het medisch model
door daarm de soclale. psychologlsche en juridische aspecten van het
normale gedrag en geestesziekte te betrekken6 .

11.2 EEN SOCIALE BEWEGlNG

ParticipatIe van hulpvragers in de dienstverlening is geen meuwverschijnsel. Het betreft een fenomeen dat eens wijd verbreid was maar met de tijd

in omvang verminderde. Zo bijvoorbeeld vervulden de eerste chnstenen
talrijke religleuze funches (bijvoorbeeld het afnemen van de biecht) die
later deel uit gingen maken van het werk van geestelijken. Gedurende de
middeleeuwen voerden de studenten het beheer over universltelten. In
de Veremgde Staten was Alinsky meer dan 30 Jaar geleden bezlg met
het organiseren van buurtgemeenschappen met het doel hun levensomstandigheden te veranderen3 • Ondanks dergelijke historische precedenten
is het voor velen een raadsei waarom clienten in toenemende mate wensen mede te beslissen over de aard van de diensten die hun warden verleend. De verklanng hlervoor hangt samen met emge belangrijke ontwikkelingen binnen de Amerikaanse samenlevmg:
I De geweldige bevolkingstoename heeft het chronisch tekort aan beroepskrachten binnen de gezondheids- en welzijnssector vergroot4 • Het
land is nooit m staat geweest om de nodige professlOnele hulp te verlenen
aan allen die hieraan behoefte had den en de bevolkingsexplosle vermmdert op zijn beurt de hoop dat dit ooit zal gebeuren.
2 In toenemende mate wordt aangetoond dat de sociale en klinlsche
hulp die de beroepskrachten wel verlenen dikwijis met doeltreffend zijn'.
3 Een nieuw besefvangelijkwaardigheid valt samen met een vermindenng
van het belang dat men hecht aan traditlOnele status en traditlOneel gezag.
Een officleel ambt en spectale geioofsbrieven word en niet langer erkend
als tekenen van bekwaamheid.
4 Zeltbulpgroepen hebben bewezen m staat te zijn tot verandenng van
personen en instItuhes. Dit wordt geYllustreerd door de successen die de
georganiseerde alcoholicl, drugverslaafden en anderen op elgen kracht
hebben geboekt. Op klimsch gebied zlet men het aan de reorganisalle van
afdelingen van psychiatnsche zlekenhlllzen tot therapeutlsche gemeen152
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De druk, de frustrahe en de vervreemding die door grote delen van de
samenleving worden ervaren, worden sneller dan ooit tevoren door de
nieuwsmedia. de muziek en de diverse vormen van de kunst in de gehele
cultuur verspreid. Alsdus IS bij de mensen opmeuw de belangstelling gewekt om het lot in elgen hand te nemen. Het zoeken naar de macht om dit
te kunnen verwezenlijken heef! zlch ontwikkeld als antwoord op toegenomen verwachtigen. Het IS tevens een antwoord op hun bewustwording
van het feit dat er op vele levensterremen ernstIge belemmeringen bestaan
voor de verwezenlijkmg van de rnenselijke mogelijkheden, de zelfbeschikking en het welzij n.
Hoewel er in de literatuur en in de pers veelvuldig interpretatles van deze
ontwikkelingen opduiken, werden de specifieke verbanden tussen deze

verschillende ontwikkelingen en het effect ervan op het professlOnele
handelen onvoldoende bestudeerd. De loglsche verwantschap tussen deze
gebeurtemssen de gelijktijdigheid ervan doen vermoeden dat er tussen hen
een wederkerige oorzaak-en-gevolg relatIe bestaat. Indien deze hypo these
JUlSt IS kan worden verondersteld dat deze ontwikkelingen door
generalisatie en wederkerige versterkmg, een soctaal klimaat geschapen
hebben dat de meuwe bewegmg, die gencht IS op de zogenoernde
menselijke condille, begunsllgt.
De macht aan de mensen is een toepasselijke slogan voor een sociale bewegmg die gebaseerd is op groepsprocessen en die gencht IS op het berel-

ken van een nieuwsoortlge vrijheid en welzijn voor de mensheid. De bewegmg IS er de oorzaak van dat niet-professlOnele zelfhulpgroepen zijn
ontstaan die sterke druk uitoefenen op de Vorm en wijze van de dienst153

verlening geboden door de gezondheids-en welzijnszorg7 • Of deze groe-

voor het zelf aanpakken van ongewenste situatIes. Deze opvatting lag
ten grondslag aan de opnchtmg van de AA m 1935 door twee chronische alcoholisten. De AA was Imsschien de eerste van de moderne
hedendaagse zelfhulpgroepen. Haar nadruk op de verantwoordelijk-

pen mderdaad uitmgen zijn van ,£n afzonderlijke bewegmg of daarentegen als onafbankelijke verschijnselen moeten worden opgevat, IS een
vraag die vatbaar IS voor discussle. De auteur IS echter van mening dat
zowel klimsche als soclale zelfhulpgroepen producten zijn van de alge-:,
mene culturele ontwikkeling, zoals die werd beschreven door Reich en

heid van het mdividu en de groep en haar gestructureerd waardensysteem hebben als voorbeeld gediend voor vele van de latere benaderm-

Revel'. Bij het beschrijven van de macht-aan-de-mensen-bewegmg gebruikt de auteur voorbeelden die betrekkmg hebben op enkele van de be-

gen van ander probleemgedrag. De TwaalfStappen van de A.A. verschaffen een levensopvattmg en een aantal flchtlijnen voor het handelen en
stellen dat. hoewel het mdividu machteloos staat ten opzlChte van de

langrijkste hedendaagse soclale problemen. '

alcohol, hij zijn problemen kan oplossen door zelfachtmg, door z!Ch
II.J KLINISCI{E TOEPASSINGEN

Op het eerste gezlCht schijnt de beweging Welll1g of niets uit te staan te
hebben met klinische aangelegenheden. Het klimsche aspect 18 zichtbaar

in de wijdverbreide ontwikkeling van psycho-therapeuUsche groepen met
een zelfhulp-karakter en, smds zeer kort. in de encounter-sensltivitytraimngsgroepen9 . Over het algemeen houden psycho-therapeutlsche

groepen die gebaseerd zijn op zelfbulp zlch m hoofdzaak bezig met de
behandeling van diverse emotIoneJe en gedragsstoornissen zoals alcoholisme, drugverslavmg, geestesziekte en zwaarlijvigheid. Encounter-sensl-

I
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open te stellen en door verantwoorde verandenngen in het gedraglO. De
leden helpen elkaar en moedigen elkaar aan door tijdens regelmatIge
groepsbijeenkomsten en via individue!e hulp elkaar te ondersteunen in

hun streven geen gedrag te vertonen dat op het dnnken betrekking heef!.
Een belangrijk deel van het succes van de AA komt voort uit de idee
dat men ziclizelf kan helpen door anderen te hejpen die met eenzelfde
probleem worstelen.
U.3.2 Synanon

Een andere voormalige alcoholist, Charles Dedench, ontwlerp het pro-

tlVlty-trammgsgroepen spitsen zich toe op de ontplooiing van het menselijk bewustzijn en de mterpersoonlijke groel. In beide gevallen verschil-

gramma voor het behandelen van drugverslaafden. Sinds het in 1958 in

len de leiderschapsfunctIes van die welke worden aangetroffen in de tra-

land verspreid ll . Dedench richtte een nieuw soort therapeutIsche instel-

ditlOnele, door beroepsmatlg leiderschap afwezlg (bijvoorbeeld bij de
Anomeme Alcoholisten), of wordt het verdeeld over de leden van de
groep (bijvoorbeeld bij 'Integnty Groups'), of is het vervangen door
identif!Catle met rolmodellen geleverd door 'peers' (bijvoorbeeld Synanon), of IS het onduidelijk (bijvoorbeeld m sommlge sensitlVltytralnmgsgroepen). Al deze vanahes van het leiderschap leiden ertoe dat de

ling op, die op de idee IS gebaseerd dat verslaafden zlchzelf moeten hel-

groepsleden het gevoel hebben belangrijk te zijn, alsook dat men dee!
heeft aan een democratisch beslUltvormingsproces.

Californie van start gmg, heeft·de Synanonmethode zlch over. het gehele
pen door op elkaar te vertrouwen m p!aats van zlch medisch te laten
behande!en 12 _ Deze benadermg verschilt nogal van de programma's

waarbij onderhoudsdoses methadon worden verstrek!. Deze laatste benadering benadrukt dat herolneverslaving moet warden gezien als een

stofwIsselingszlekte l3

Vimaf het moment van toelatmg wordt van de leden verwacht dat zij v"ij
van drugs zullen blijven en dat zij in toenemenc1e mate verantwoordelijk-

11.3.1 Anonieme Alcoholisten

heid op Zlch zullen nemen voor zichzelf en voor het programma van de

Bij de Anomeme Alcoholisten wordt mgezlen en erkend dat het mdividu

groep. De belangrijkste behandelingsmethode van Synanon bestaat Ult
zelfopvoeding van "confrontatw therapw' tijdens bijeenkomsten 111 klel-

verantwoordeIijkheid draagt voor de verandering van zijn gedrag en dat

ne groepen. De bijeenkomst wordt geleid door een lid met ervanng met

zij n vertrouwen m de kracht van de groep kan helpen bij het bereiken
van dit doe!. Hoewel de AA erkent dat er omstandigheden buiten het

het programma. In feite fungeert de leider als een 'peer'model; dit lid is
al verder dan de meuwe leden. Van ledereen wordt verwacht dat hij de

individu of in de omgevmg gesitueerde gebeurtemssen voorkomen die

verantwoordelijkheid voor zijn eigen gedrag duidelijk beseft. De led en

kUnnen leiden tot een probleem of een nood, benadrukt zij de persoonlijke verantwoordelijkheid voor het veranderen van het elgen gedrag en

maken dikwijls gebruik van de confrontatletechnieken en straffen elkaar
verbaal voor het erop nahouden van een vertekend zelfbeeld en voor het
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ten toon spreiden van negatleve handelingen. Van de andere kant belonen zij eerlijke onthnllingen en verantwoordelijk gedrag door het tonen
van genegenheid en steun.
Wanneer deze methode, die ervan mtgaat dat helper en geholpene gelij-

zij hun leden ook de vervreemding te overwmnen. Dit doen zij door het

ontploOlen van authentJeke mterpersoonlijke relatJes met anderen.
11.3~4

Encounter-sensitivltytrainmgsgroepen

ken zijn, gebruikt wordt in de context van de tatale leefsituatie wordt op

krachtige wijze meer aangepast gedrag opgeroepen.

De meest recente ontwikkeling op klimsch gebied met betrekking tot

11.3.3 Integrity groups

groep (EST-groep). Dergelijke groepen werden in het verleden ook wel
aangeduid als T-groepen, laboratoriumgroepen, sensltJvltytrammgs- en

zelfhulpgroepen wordt gevormd door de encounter-sensitivltytrainmgs-

'Integnty groups' zijn opgezet om mensen te helpen om met het toe-

basis-encountergroepen 16

nemende probleem van vervreemding te leren omgaan. Deze groepen zijn

De motIvatie voor het deelnemen aan therapeutIsche zelfbulpgroepen
zoals Synanon en Integnty-gro'ups, komtgewoonlijk voort uit de behoefte
van het mdividu aan hulp voor de gedragsproblemen die hem kwellen.
In het geval van de EST-groepen ligt dit anders: hier zijn het mensen die

m het leven geroepen en ontwikkeld door de klimsche psycholoog
Mowrer. Ze fungeren als zelfbulpgroepen waarbij de helper en de geholpene dezelfde positie mnemen. Indien beroepskrachten eraan mee

doen verschillen hun posltJe en rol met van die van de ovenge led en.
Mowrer vertrekt vanUlt de Freudiaanse en Wolpiaanse hypothesen die
stellen etat neurosen het product zijn van een te rigide geweten of on-

gefundeerde vreesgevoelens. Er wordt Ultgegaan van het postulaat dat
mensen vervreemd raken omciat zij zich schuldig voelen door het tonen

normaal functlOneren die lid worden. Hun doel is het vergroten van hUD
vermogen om bewust menselijk te leven en te leven met anderen. Er worden verbale en non-verbale ontmoetmgen benut om de grenzen van de

menselijke mogelijkheden af te tasten. Af en toe vmden mensen met ernstige problemen hun weg naar de EST -groepen, hetgeen soms met zonder

groepen zlch erop toe de persoon samen met anderen te laten 'terug-

nSlCo's IS voar henzelf. Daaram maken professionele organisaties zoals
de 'Amencan Psychiatnc ASSOCIatIOn' en de 'Amencan Psychologlcal
Association' zlch zorgen over de professlOnele standaarden en over het

van gedrag waarvan zij weten ciat het onjuist is. Daarom leggen deze
keren naar de gemeenschap' door hem te helpen zijn onjUlst gedrag

gebrek aan controle op de activitelten van personen die zlchzelf tramer

onder ogen te brengen.

of 'facilitatof' noemen 17

Belangrijke kenmerken van de 'Integnty groups' zijn: een duidelijk afge-

Het wijdverbreid expenmenteren met EST -groepen door met daartoe
opgeleide. onervaren mensen moet worden gezlen binnen de context van
de eerder genoemde factoren die de macht-aan-de-mensen-bewegmg verklaren: een onevenwichbge verhouding tussen vraag en aanbod van beroepskrachten; onvrede met de profeSSlOnele en wetenschappelijke beheersing van de menselijke ervarmgen~ een mellw besef van gelijkwaardigheid, een experimenteerdrang, en het geloof in de macht die de mensen
bezltten om voor zlchzelf beslissingen te nemen. Het resultaat IS te vergelijken met datgene wat gebeurde met het gebruik van marihuana en

bakende structuur; doeleinden die gericht zijn op de verantwoordelijk-

heid van elk lid om zlchzelf te veranderen; de opname binnen de groep
door medeleden, waarbij de ervaren leden demonstreren welke methoden er gebruikt worden bij de verandenng van het gedrag; een schrifte-

lijke overeenkomst waarbij het meuwe lid instemt met de centrale waarden eerlijkheid, verantwoordelijkheid en betrokkenheid; het op zlch
nemen van de verplichtmg om zlch niet te beperken tot het open stellen
van zlchzelf maar over te gaan tot het ornzetten van woorden m dad en;
en een leiderschap dat door alle deelnemers. wordt gedeeld. De duidelijkheid die er bij de aanvang bestaat omtrent de structuur, de doelemden en de leiderschapsprocedures brengt snel een proces op gang, gericht
op het Ulten van zlchzelf, confrontatle en steun. Hiermede beoogt men
het gedrag te Veranderen. De deelnemers ontwikkelen een hechte kame-

raadschap en zijn beschikbaar voor spoedbijeenkomsten wanneer een lid
m no od verkeer!. Hoewel bij de 'Integnty groups' de nadruk ligt op het
aanmoedigen van de verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag" helpen
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LSD, Beroepskrachten kunnen met langer het publiek de toegang ontzeggen tot meuwe expenmentele ontwikkelingen, indien zij slechts op
eigen termen hUn diensten beschikbaar willen stellen. Zowel III het geval
van drugs als dat van de EST -groepen IS het d uidelijk dat mensen over
de macht beschikken om de aard en de vorm van de hulp te bepalen die
tot nu toe werd verstrekt door beroepskrachten. Het felt dat deze macht
af en toe negatJeve effecten heeft IS een ongelukkig felt dat mherent IS aan
het moderne leven. ProfessIOnele therapeuten zijn met langer de SlUlS157
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wachters die bepalen welke ontwikkeiingen op het vlak van het menselijk
ervaren voor het publiek van belang zijn.

wijze: de arrnen zijn met bij machte om achtmg, tevredenheid en zekerheid te bereiken. Hun vervreemding vioelt met voort uit hun psycholo-

glsch onvermogen om op zmvolle wijze greep te krijgen op hetleven, maar
uit rriaatschappelijke omstandigheden die verhinderen dat zij ervaren wat
11.5 SOC1ALE TOEPASS1NGEN

een democratlsche samenlevmg te bieden heeft20

In tegenstelling tot de leden van klimsche groepen houden de leden van

De strategIe van Alinsky was erop gericht een organisatie van mensen op
te zetten die uit de werkelijke vertegenwoordigers van de diverse groepen

de socIale groepen zlch m hoofdzaak beZlg met <)e gebreken en tekortkomingen van de omgevmg en de sociale mstituties'. Rief zal aandacht worden geschonken aan twee soclale toepassmgen van de macht-aan-demensen-beweging, te weten de opbouwwerkgroepen en de bonden van

bijstandstrekkers. Opbonwwerkgroepen zijn m hoofdzaak geinteresseerd
m het tot stand brengen van een breed scala van hervormingen in de
menselijke leefsituatie 18 • Bonden van bijstandstrekkers, zettenzich in voar
het verbeteren van bepaalde sltuaties waann het welzijnssysteem zich bevmdt en voar de beschermmg van de burgerrechten van de ontvangers

van diensten die door dat systeem word en verstrektl9 Het zal duidelijk
zijn dat deze doeleinden elkaar enigszins overlappen.

Ult een bepaald doelgebied bestond. Dit werd bereikt door deskundige
organisatoren III te zetten die de orgamsatie van de grand hielpen en vervolgens leidersfiguren onder de autochtone bevolking selecteerden en
train den. Er werden op actIe-gerichte tactieken gebezlgd om van het 'es-

tablishment' co",cessles af te dwmgen met betrekkmg tot de hUlsvestmg,
werkgelegenheid, het onderwijs, ophalen van hUlsvuil en dergelijke. De
orgamsatoren vertrokken wanneer de organisatie m staat was zelfstandig
te functioneren. Zo brachten deze groepen mensen tesamen om op deze

wijze collectlef hun noden tot een oplossmg te brengen.
De bijdrage van de 'MobilizatIOn For Youth' aan de macht-aan-de-

11.5.1

Opbouwwerkgroe/Jen

Er bestaan twee fundarnentele typen van opbouwwerkgroepen. Het eerste
type werd III het leven geroepen door Alinsky middels zijn 'Industrial

mensen-beweging

IS

meer evolutIOnalr van aard dan Alinsky's revolutio-

nalre organisatre van de armen. Begmnend m 1957 met de bezorgdheid
van het 'Heny Street Settlement' ovefJeugddelinquentle binnen de'Lower
East Side' te New York, ontwikkelde de MFY zlch tegen 1962 tot een or-

Areas Foundation' (lAF). Het tweede type wordt teruggevonden m de
latere programma's van de 'Mobilization For Youth' (MFY). Hoewel

ganisatie met een explOltatiebegroting van 5 miljoen dollar per jaar en

deze groepen op theoretIsche en organisatonsche deelaspecten schijnen
te verschillen, bestaan er overeenkornsten tussen de tactieken en de lel-

ganisatleprinclpe van deze instelling werd' verschaft door de theone van
Cloward en Ohlin over de relatIe tussen delinquentle en de kansen-struc-

derschapsfunctles die beide gebruiken.

tuur21 Het geheel werd ondersteund door de toezeggmg om van de MFY

Een van de eerste opbouwwerkers die de macht van de armen voor het
tot stand brengen van soclale verandenng onderkende, was Alinsky. Zijn
pIOnierwerk m het Back-of-the-Yards-distnct m 1939 vormt het klassleke
voorbeeld van de meer recente mitlatIeven tot opbouwwerk. In het

Reveille for Radicals bracht hij in duidelijke en kernachtlge bewoordingen de filosofie, theone en techmeken voor het organiseren van rnensen
naar voren. Pas in de zestIger Jaren toen de bewegmg voor de hervorming
van de burgerrechten zlch manifesteerde en de nadruk werd gelegd op
ache ten behoeve van snelle sociale verandenng, traden dergelijke groepen
op de voorgrond.
Alinsky interesseerde zlch voor vervreemding, maar dan. vanuit een andere optiek ais die der c1imci. Hij zag het probleem op met-theoretische
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met een doelgroep die 100.000 mensen omvatte. Het aanvankelijke or-

een model van soclale plannmg voor de samenlevmgsopbouW te maken.
Dit trachtte men te doen door gebruik te maken van een veelomvattende

en gecoordineerde pogmg van de mstellingen voor maatschappelijk werk
om alle beschikbare middelen m te zetten bij de hulp aan de kinderen en
hun gezmnen. Bij het ornzetten van de theone in programma's ontplooide
de mstelling actiVltelten die bij het publiek een meuw begnp wekten voor
de problemen van de armen m de stad. Deze activiteiten mondden mt
m een experimenteren met op de binnenstad gerlchte interventiestrategIeen. Deze gmgen verder dan de oorspronkelijke opzet om het casework,
groepswerk en het mdirect werken met Jeugdbenden lilt te breiden 22 _

Zo beheerde de MFY achtereenvolgens slechtlopende 'koffiehUlzen',
slechte hulpcentra op buurtnrveau. bracht mstltutIOneie verandenng op
gang, zorgde voor juridische bijstand, hieId zich bezlg met maatschappe159

•

lijk protest en sociale actle, orgamseerde groepen van ciienten zodat dezen
voor zlch zelf konden opkomen en bevorderde de ontwikkeling van de
buurt door mensen bepaalde taken te leren en door het opzetten van co-

zij gecreeerd om de burgerrechten te beschermen van de personen die

aangewezen zijn op de welzijnszorg en die worden bedrelgd door mlSbruik, vernedenngen en ontbermgen, die de welzijnszorg m zlch bergt.

operalles van verbruikers en producenten. De mensen demonstreerden

Naarmate de personen die zijn aangewezen Dp de hulpverlening leren dat

hun roacht door middel van strategieen zoals hUufstakingen en directe
ache tegen het stadsbestuuf, schoolbesturen en welzijnsmsteIIingen.

groepsgewijze ache conceSSleS kan afdwmgen van de staf en de bestuur-

Aanvankelijk benaderde de MFY de problemen '(an de armen Ult de stad
vanUlt een theorehsch en beroepsmatlg gezlChtspunt. Na verloop van tijd

ders van mstantles, staan er natuurlijke leiders op om de leiding van bestaande groepen over te nemen of om nieuwe te vormen.

Ondanks hun korte bestaan hebben de bonden van bijstandtrekkers reeds

echterverschoofhet accent naar het orgamseren van de mensen en naar het
richten van h un streven op specifieke kwesbes en doelemden. De rol van
de werkers van de MFY veranderde eveneens. Zij verschoof van die van
makelaar, advocaat en organisator naar die van trame&: en verlener van
facilitelten aan plaatselijke werkers en clientenorgamsatles2J . Hoewel de

invloed gehad op het welzijnswerk van de overheid. Deze invloed loopt
van zowel de p1aatselijke buurt tot de agenda's van de natlOnale confe-

gehele benadermg van de MFY verschiit van die van Alinsky m zijn meer
recente vorm, bestaat er een wezenlijke overeenkomst met de IAF. Beide
leggen een nadruk op de macht die georgamseerde mensen kunnen ge-
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rentles van maatschappelijk werkers.
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Impiicatles voor de praktijk

bruiken om hUn eigen doeleinden te verwezenlijken.

11.5.2 De bonden van bijstandtrekkers

De macht-aan-de-mensen-beweging IS een machtsfactor waarmee de beroepskrachten die werkzaam zijn op het terrem van de klinische en sociale

De bonden van bijstandtrekkers die gedurende de afgelopenJaren 1ll snel

hulpverlening rekemng moeten houden. Een groot deel van ,de stuwkracht die leidt tot het ontstaan van zelfhulpgroepen IS toe te~chrijven

tempo over het land ontstaan. vormen een laatste illustratle van de
macht-aan-de-mensen-bewegmg. Paull rapporteert dat er m 1967 in 23
staten 173 van deze groepen bestonden24 Tegen 1971 waren er meerdan
700; deze waren aangesloten bij een nationale orgamsatle.
Cloward en Elman beschrijven het ontstaan van

een van deze groepen25_

aan het sociale klimaat van de moderne samenleving. Het tekort aan beroepskrachten en de twijfelachtlge resultaten die de traditlOnele benade-

rmgen boekten hebben evenzeer posltlef bijgedragen tot de snelle ontwikkeling die deze groepen hebben doorgemaakt. Of ze hun populantelt
zuHen behouden en of zij op lange termijn doeltreffender zullen zijn dan
de professlOnele benadenngen moet worden afgewacht. Op dit.ogenblik

Een maatschappelijk werker van de MFY nchtte een orgamsatle van vrijwilligers op, bestaande Ult clienten van de welzijnszorg die de MFY om
hulp vroegen omdat de afdeling socmle zaken hen op willekeunge gron-

echter vormen zij m toenemende mate een onderdeel van de huidige

den de winterkleding geweigerd had waarop ze recht hadden. Met de
beroepskracht in de rol van facilitator trad het COIDlte op als een machts-

worden genomen.

groep om het hoofd van de afdeling socmle zaken te dwmgen hun elsen
te erkennen en m te willigen. Het succes van deze strategie had tot gevolg

praktijk op het gebied van de gezondheids- en welzijnszorg. Daarom
moeten enige lmplicatles die zij op de praktijk hebben m overwegmg
In de eerste plaats zijn de activitelten van de groepen, die m dit artikel
beschreven werden, gebaseerd op theoretlsche en filosofische denkbeelden die verschillen van die van hun meer tradihonele tegenhangers. Er

verkozen nam de werker cp mmder actleve wijze dee! aan de groep.

wordt mmder aandacht geschonken aan psycho-dynamische factoren,
bureaucratische nauwkeurigheden en traditie. Dit soortfactoren kan men
we1 met helemaa1 negeren, maar er komt meer rUlmte voor actle, de hieren-nu aspecten van het gedrag en de gevolgen ervan. De theorie van de

Soortgelijke groepen zijn op verschillende mameren met betrekking tot
verschillende specifieke kwestles opgericht. Over het algemeen worden

zelfhulpgroepen is m mmdere mate Ultgebouwd dan hUll praktijk. Tot
dusver lijken alleen aspecten van een leermodel aandacht te krijgen. Dit
model is duidelijk bij klimsche groepen zoals de AA aanwezlg: deze ncht

dat elsen werden gesteld betreffende andere kwesties. zoals de wijze
waarop budgetten werden berekend en de wettelijke rechten. T cen er zlch

een natuurlijk leiderschap had ontwikkeld en vertegenwoordigers waren
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1

I
zlch Op waarneembare gebeurtenissen. het mOdelleren van een meuwe

Indien het belang van deze beweging op jUlste wijze wordt mgeschat

I,

idenhtell, en posllleve bekrachtlgmg van aanpassingsgedrag middels de
steun van de groep. Opbouwwerkgroepen bekrachhgen op pOSltleve

dan zouden de beroepsopleidingen er beler aan doen hun clienten als
collegas le beschouwen m plaals van als consumenlen van door hen ge-

I

wijze de gezamenlijke activitelten van hun leden door het bereiken van

leverde diensten. Deze wijziging m het beeld van de client za! op vele

11

tastbare resultaten met betrekking tot belangrijke kwestles. Zij maken
eveneens gebruik van negalleve bekrachllgmg door het benutten van

aspecten van de beroepsopleiding van mvloed zijn. Emge belangrijke vermeuwmgen m deze zin vmden reeds plaats, maar anderen zijn nog nodig.
Bijvoorbeeld:

confrontatietechmeken totdat de mshtuties of hun vertegenwoordigers
zlch III de nchting gaan bewegen die gewenst wordt. De meeste van de
hier besproken zelfbulpgroepen houden zlch beZlg met vraagstukken van
morele aard en met de ontwikkeling van een kritische geesteshouding

daaromtrent. De AA, Synanon en de 'Integnty-groups' belonen huu
leden wanneer zij mahg, eerlijk en verantwoordelijk zijn en zlch engageren. Zij ~straffen' hun leden voor bedriegen. liegen of steten. Opbouwwerkgroepen gebruiken confrontatietechmeken om onrechtvaardigheden
ongedaan te maken en raclale en socmle gelijkheid te bereiken.

1 Docenten zouden het individu niet langer mogen beschouwen als een
entItelt op zich. maar als een mdividu dat deel Ultmaakt van slgnificante
groepen. Deze verandering ZOll tot uitdrukking gebracht moeten worden
in hun doceren van de methodologie. Hienn zouden theorieen en techmeken opgenomen moeten worden die zowel op klinische als op opbouwwerkgroepen toepasbaar zijn.
2 Beroepskrachten zouden ervoor moeten worden opge!eid om op te
treden als verlener van facilitelten, onderzoeker en ontwerper van

daardoor demo-

3 In de onderwijsprogramma's dient plaats te warden mgeruimd voor

cratischer van aard dan m traditlOnele groepen. Vele van deze groepen
functlOneren zonder professlOnele leiders. Zij lenen zlch echter wet voor

leermodellen van het gedrag. Aan beroepskrachten dient le worden ge-

IS

de actlvltelten van beroepskrachten. Wanneer beroepskrachten meedoen,
wordt hun rol gewijzlgd en aangepast aan de specifieke cultuur van de
zelfbulpgroep. Zo wordt van hen verwacht dat ze zich als gelijken gedrag en. en dat ze de sociale afstand tussen hen en de leden vermmderen
door het spreiden van de leiderschapsrol en door hun elgen persoonlijke

zorgen te delen met de groep.
Er zijn een aantal functies waarvoor de beroepskracht bij uitstek

IS

toe-

gerusl om ze binnen de zelfhulpgroep te vervullen. Een hiervan bestaat
Ult het optreden als catalysator of verlener van facilitelten mel name m
de eerste stadia. Hij bevindt zich ook m de beste posltie om onderzoek te
verrichten naar problemen waarmee de groep kampt en naar de doeltreffendheid van de gebruikte methoden. Tenslotte kan hij de ervarmgen van
de groep conceptualiseren, zorgen voor de uitbouw van een theone en

leerd om deze toe te passen bij het veranderen van personen, groepen en

mslllulies.
4 De aspecten van het chromsch gebrek aan mankracht zouden opmeuw
moeten worden bekeken. Beroepskrachten opleiden tot verleners van
directe diensten IS iets anders dan hen op te leiden om te werken met

zelfhulpgroepen. De mankrachl die nodig is voar deze twee functles
met dezelfde.

IS

5 De amorele houding ten opzichte van de clienten en hun problemen
zou moeten warden herzien. Er komt steeds meer bewijsmatenaal voar
de stelling dat enkele van de meest doeltreffende benadermgen van kli-

msche en soclale problemen gebaseerd zijn op een kntlsche geesleshouding en op opvattmgen over sociale en morele rechtvaardigheid.
6 Beroepskrachten zouden hun traditlOnele houding moeten opgeven.
Ze moeten mensen leren zichzelf te helpen. Oak moeten ze persoonlijk

voor de nodige feedback, die nodig IS voor haar verdere onlwikkeling.

betrokken zijn bij de problemen en zorgen van hUn c1ienlen. Dit kan het
beste gebeuren door het opruimen van de hinderpalen tussen de hulp-

De MFY is een goed voorbeeld van hoe beroepskrachten van de theone
naar de praktijk overstapten om tenslotte op basis van hun ervaringen
meuwe theoretische modellen te ontwikkelen.

vrager en de hulpgever die authentIeke menselijke interactie vaak in de
weg staan. Beroepskrachten zouden moeten lnzlen dat het III sommige
gevallen net zo belangrijk is om zich m de sltuatle van de client in te leven

11.6.2

als met hem mee te leven. Deze opvattmg vmdt steeds meer mgang bij het
werken met groepen als die van drugverslaafden.
7 Beroepskrachten zouden moeten leren hun eigen persoonlijke proble-

Implicattes voor het onderwijs

De opvoedkundige implicaties van de macht-aan-de-rnensen-beweging

komt tol Ultdrukkmg m overwegmgen mel betrekking tot de praktijk.
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Iheoneen en te fungeren als directe hulpverlener.
Het leiderschap wordt in zelfhulpgroepen gedeeld en

1

men met de clienten te delen wanneer dit nodig en mogelijk IS. Zij zouden zowel moeten ondervmden wat de client kan geven als ervaren
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2 De auteur erkent het belang van de tot de doelgroep behorende vrijwilliger voor de beweging, maar ruimtegebrek beJet ons het hier te bespreken. Zie Riessman, F., en T.
Popper, Uf) From Poverty: New Career Ladders/or NonprofessIOnals, New York, 1968.
3 Alins~y, S. D., Reveillejor Radicals, Chicago. 1946.
4 Zie Albee, G. W. 'ModelS, Myths, and Manpower', m Mental Hygiene, vo!. 52. 1968,
nr. 2, p. 168-180; en ClOSing the Gap In SOCial Work Manpower. een rapport van de Departmental Task Force on SOCIal Work EducatIOn and Manpower, Washington D.C.,

wat hij kan ontvangen. De professIOnele belangstelling voor zelfbewustzijn, empathie en ondersteumng dient te warden aangevuld met ieerervanngen die openheid. het zlchzelf blootgeven en doeltreffende confrontaties bijbrengen.
Er zijn riSlCQ'S verbonden aan het tot stand brengen van deze vernieuwingen. De mogelijkheid bestaat dat beroepskrachten een deel van hun
professionele optiek, objectiviteit en gezag \ verliezen. N iettemm
lijken de mogelijkheden voor het vergroten van hun dienstbaarheid aan
de client bij zijn pogmgen om zlchzelf te helpen het nSlCO waard.
I ndien de beroepspraktijk en -opleiding hun waarde willen blijven behouden maeteo zij Zlch aanpassen aan een steeds veranderende wereld:
en de macht-over-de-mensen-bewegmg en de zelfhulpgroepen zijn hierin
belangrijke ontwikkelingen. Zo wijst Silberman op het volgende: 'Onze
helende gaven voor de armen', zoals Erik Hoffer wijselijk heef! geschreven 'is het vermogen tot zelfhulp. We maeten leren op welke wijze
we hen de technische, sociaie en politieke vaardigheden kunnen bijbrengen die hen m staat moeten stellen om door elgen mspanmngen brood,
menselijke waardigheid, vrijheid en sterkte te verkrijgen'. Want Ultemdelijk komt hun verwerpmg van het traditIOnele aanbod tot hulp - de
wrok die zij voelen - mmder voort mt onrechtvaardigheid op Zlch als uit
hun besef van onbekwaamheid en machteloosheid 26
Binnen de traditionele benadermgen voelden de beroepskrachten z!Ch
steeds onbekwaam en onmachtig. Misschien dat een meuw deelgenootschap met de clienten binnen de macht-aan-de-mensen-beweging hen
de zmvolheid zal geven die zij zoeken. Dit deelgenootschap kan de
beroepskrachten het mZlcht geven dat zij nodig hebben voor het ontwerpen van conceptuele modellen van helpen die verder gaan dan de traditlOnete aandacht voor problemen en methodologie.
NOTEN
I Zie bv., McEvoy, J. en A. Miller, 'On Strike~Shut It Down: The Crisis at San FranCISCO
State College', III Trans~Acllon, vot. 6, 1969, nr. 5, p. 18~23 en (j1~62; Roberts, W., 'The
Battle for Urban Schools', m Saturday RevIew, 16 nov., 1968, p. 97~i17; Morgan, 1.,
'Storm on the HOly See', in Saturday ReVIew, 28 maart 1970, p. 19~21 en 73~75; Sherrard,
T. D. en C. Murray, 'The Church and Neighborhood Commumty OrgamzatIon'. 10
SOCial Work, vo!. 10, 1965, ur. 3, p. 3~14; Kellam, S. C. en Sheldom K. Schiff, 'The Wood~
iawn Mental Health Center: A Commumty Mental Health Center Model', 10 Social Service ReVIew, vo!. 10, 1966, nr. 3, p. 255-263; Paull, 1. E., 'ReCIPients Aroused: The New
Welfare Rights Movement', 10 SOCial Work, vot. 12, 1967, nr. 2, p. 101~1O6.
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5 Zie Briar. S., 'The Casework Predicament'. m SOCial Work. vot. 13, 1968, nr. 1, p. 5~11;
Cloward R. A. en F. Fox Piven, 'A Strategy to End Poverty', in NatIOn. 2 mei 1966,
p. 51O~517; en EysenclC, H. 1. The Effects of PSYChotherapy, New York, 1966.
6 Zie b.v" Ohmer, M .• en R. G. Wahler, BehavlOr Disorders: Perspectives and Trends,
2e druk. Philadelphia. 1969; en Szasz, T. S .. 'The Myth of Mental Illness', m American
PsychOlogist, vol. 15. 1960, nr. 2, p. 113~1l8.
7 Zie bv., HUrvltZ, N., 'The CharacteristIcs of Peer Self-HelP Psychotherapy Groups and
Their ImplicatIOns for the Theory and Practice of Psychotherapy', III Psychotherapy,
Theory, Research and Practlce, voL 7, 1970. nr. 1, p. 41-49; Katz, A., 'AppiicatlOn ofSelf~
HelP Concepts 10 Current SOCial Welfare', III Soclal Work, vo1. 10. nr. 3, p. 68~74; en
Katz, A., 'Self~HeIP OrganIZations and Volunteer PartlClpatlOn m SOCial Welfare'. 10
SOCIal Work, vo!. 15, 1970, nr. 1, p. 51-60.
8 Reich, C. A., The Greenmg oj Ameflca, New York, 1970, en Revel, J. F., 'Without
Marx or Jesus', m SalUrday ReVIew, 24juii 1971, p. 14~31.
9 Zie W. Bill, Alcoholics Anonymous Comes of Age, New York, 1957; YablonskY, L,
Synanon: The Tunnel BaCk, Baltimore, 1965~ Egan. G., Encoumer: Group Processes/or
Interpersonal Growth Belmont. Califorma, 1970; Mowrer, O. H., /nregruy Groups
Today, Urbana: en HUlYltz, a.w.
10 W., Bill, a.w.
11 Het eqUivalent van Syuanon in New York IS Day top Village. Zie Casrie1, D .• en G.
Amen, Day top: Three Addicts and TheIr Cure, New York, 1971.
12 Yablonsky, a.w.
13 Dole. V. P., en M. P. Nyswander, 'Methadone Patients on ProbatIOn and Parole',
m Federal ProbatIOn. vo!. 34, 1970, nr. 2., p. 42-48.
14 Mowrer. O. H., The New Group Therapy, Pnnceton, N. 1 .• 1964; en Mowrer,
Integrity Groups Today.
15 Mowrer, O. H" 'Conflict. Contract, ConSCIence and ConfeSSIOn', Urbana, 1971.
16 Rogers, C. R., Carl Rogers on Encounter Groups, New York, 1970; en Egan. a.w.
17 Task Force rapporteert over recente ontwikkelingen bij de toepassmg van kleme
groepen. Task Force Report: Encounter Group!> and Psychiatry, New York, 1970~ en Lakin,
M .• 'Some Ethical Issues 10 SensitiVIty Trammg', 10 American Psychologist, vo!. 24. 1969,
nr. 10, p. 923-928.
18 Zie Grosser, C. F .• 'Commumty Development Programs Servmg the Urban Poor'",
In SOCial Work, vot. 10, 1965, nr. 3, p. 15~2l; en Pruger, R. en H. Specht, 'Assessmg
Theoretical Models of Community OrganizatIOn PractIce: Alinsky As a Case m Pom!',
m Soclal Service ReVIew, vo!. 43, 1964. nr. 2, p. 123-135.
19 Zie Schaffer, A., 'Welfare Rights OrganIZation: Friend of Foe?', III SoclQI Work
PractIce, 1967, p. 219-238; en Paul!, a.w.
20 Alinsky, S. D., 'The Poor and the Powerful', 10 interna!lonal Journal 0/ Psychiarry,
vot. 4, 1967, p. 304-309; Zle ook Anderson. P .• 'Making Trouble IS Alinsky's busmess',
10 New York Times MagaZIne, 9 oct.. 1969, p. 28-35.
21 Cloward, R. A., en Lloyd E. Ohlin, Delinquency and Opportunity: A Theory oIDelin~
quent Gangs, Glencoe, Ill, 1960.
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DE ONTWIKKELlNG VAN GEORGANISEERDE ZELFHULPGROEPEN
"

Alleen al vanwege het gennge aantal professlOnele hulpverleners kan de
psychotherapeutische geneeskunde slechts een gedeelte van degenen hel-

pen die behandeling vragen en nodig hebben (WesIack, 1975). De hulpverlenmgssltuatie zal door meuwe toepassmgsmogelijkheden van de
psychotheraple en een grotere integratIe en coordinatle van de hulpver-

lenmg zeker verbeterd kunnen worden. De hoop echter m de toekomst
voldoende professionele therapeuten en met-professIOnele hulpkrachten
te kunnen opleiden, zal In ieder geval wel een utopie blijven. Alleen al
deze omstandigheid doet de vraag opkomen of er naast de professlOnele

hulpverlenmg geen andere, veelbelovende mogelijkheden van hulpverlenmg zijn.
Bij een vluchtIge blik op de concrete levenssituatIe blijkt al snel dat in
feite meer dan 95% van alle psychische conflicten zonder professlOnele

hulpverleners opgelost kan worden, namelijk door de persoon zelf of door
de mensen met wie hij in nauwe relatie staatzoals gezmsleden ofvnenden.
Iedereen kent deze vorm van zelfhulp, die meestal heel effectief is, Ult
eigen ervaring.
De problematlsche toestand waann de hulpverlenmg verkeert enerzijds

en de algemeen toegepaste alledaagse zelfbulp anderzijds kan men beschouwen als de twee wortels van de georganiseerde zelfhulpgroepen**
De geboortedatum, de eerste bijeenkomst van de tot nu toe meest ver-

breide zelfbulporgamsalIe, de Anomeme Alcoholisten,ligt bijna 40 Jaar
terug: m mel 1935 (LeaCh.' e.a., 1969).

*

I,
i

I
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Oorsoronkelijke tItei: Selbsthilfegruppen In der psychotheraple (Een iezmg gehouden
tijdens de 25e Lindause psychotheraPle weken 1975) III PraxIs PsychotheraPle 1975, 20
pp. 181-l93. Overgenomen met toesiemmmg. Vertaald door O. Peters.
** Ze1fhuipgroepen proberen door het werten met groepen III een aaneellgesiOlen penode
zonder hulp van profesSlOnele psychotherapeuten persoonlijke oroblemen respectIevelijk,
psychische conflicten tot een opiossing te brengen.
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In de afgelopenJaren is een mijns inZlens zeer creatieve ontwikkeling van
zelfhulpgroepen die op psycho-dynamIsche leest geschoeid zijn op gang
gekomen. Daarvan wil ik een beeld schetsen, omdat het het eerste sprekende voorbeeld IS van watzelfhulpgroepen m de psychotherapeutIsche
hulpverlenmg kunnen bereiken.

De Anomeme Alcoholisten hebben al gauw onderkend dat het alcoholisme met een bepaalde conflictmatige partnerkeuze enerzijds en met specifieke actuele problemen in het gezin anderzijds samengaat. Daarom
werden zogenaamde gezinsgroepen (AI-Anon) gevormd. De specifieke
moeilijkheden die zich bij adolescenten uit gezmnen met een alcoholist(e)
voordoen, vooral het zlch afzetten tegen een van de ouders die verslaafd
IS en zich vastklampt aan hem, door moeilijkheden rond autonomie en
door de idenuteltsvormmg, leidden tot de vormmg van jeugdgroepen
(AI-Ateen). Dergelijke psychodynamIsche parallelgroepen konden binnen de zelfhulp gemakkelijker ontstaan dan binnen de professlOnele therapie, orndat die met afhankelijk zijn van de salanstarieven. Het mZlcht
dat door zelfhehandeling bij deze verslavmg verkregen IS. namelijk dat
alcoholisme uit bijzondere psychische conflictsltuaties ontstaat. maar dat
daaraan m de AA-groepen weimg gewerkt wordt, leidde m 1965 tot de vormmg van de Anomeme N eurotlCi (AN), m de U.S.A. die ZIch later ook los
van verslavmgen uitslUltend met psychische stoormssen gmg bezighouden.
Sinds het ontstaan van de AN heeft er een aanzienlijke differentiatIe van
zelfhulpgroepen plaatsgevonden. Door middel van de volgende opsomming wil ik een beeld proberen te schetsen van deze ontwikkeling die
ZIch stapsgewijs voltrokken heeft: EmotlOuai Health A. en EmotIous A.
zij n geIijksoortIge groepen als de AN.
Narcotics A. wijdt zich vooral aan verslaving van medicijnen, Gamblers
A. probeert de goklust te bestrijden die net zulke destructIeve gevolgen
kan hebben als andere verslavmgen. Synanon en Day top proberen zelfhulp bij mensen die aan verdovende middelen verslaafd zijn te bevorderen. Zelfbehandeling bij mensen die lijden aan vetzucht - Overeaters A.
en FattIes A. - heeft steeds meer resultaten. Dat gegeven behoort vOlgens
het overzicht van de doelstellingen van de meuwe AO tegenwoordig tot
de examenstofvan Iedere student m de medicijnen. In SUlcidesA. hebben
zlch sUlcidalen, in Schizophrenics A. hebben zlch pSYChotIci verenigd om
zelfhulp op te zetten. Er bestaan zelfhulpgroepen voor stotteraars (Stutterers A.), voor mensen die lijden aan hartzlektes of die een hartoperatIe
ondergaan hebben (Heart Clubs), voor alleenstaande vaders respectievelijk moeders (Parents without Partners) en smds kort ook voorvrouwen
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die het slachtoffer zijn geworden van het m de U.S.A. sne! toenemend
aantal verkrachtmgen (Antirape-Groups).
De zelfhulp beslaat m het kader van de psycho-soclale preventIe ook een
bijzonder terreIll dat bij de therapie van de professionele hulpverlening
nOOlt ondergebracht zou kunnen word en. Daarvan twee voorbeelden.
Moeders die bij vlagen hun kinderen slaan hebben het initiatlef geno~rnen
tot telefomsche cflSIsinterventIe (Childbeaters A). Zij hadden tijdens hun
groepsgesprekken ontd.ekt dat ze de impUls tot slaan aan kleme voortekens
in hun stemming, gedrag en fantasie al uren van te voren konden opmerken. In dit stadium belt zo'n moeder een andere moeder op en kan ze door
er Via de telefoon over te praten destructIeve handelingen voorkomen.
Een zo SImpele en bruikbare mogelijkheid tot preventIe die op z'n mmst
het ergste voorkomt kan alleen het resultaat zijn van diepgaande gesprekken over concrete situatIes mt het dagelijks leven die m zelfhulpgroepen
vaak ter sprake komen. Zo bestaan er ook zelfhulpgroepen voor mensen,
die m hun dagelijks leven erg ~nder problemen gebukt gaan die door de
psychotherapeuten meestal met ernstig genoeg gevonden warden: verlegen mensen (Shy People A.). De agreSSleve moeders en de verlegen
mensen zijn voorbeelden van twee terreinen waarop zelfhulpgroepen zich
bewegen: die van de irnpUlshandelingen en de lichte chromsche remmingen, stoormssen dus, die op den duur psycho-socIaal een negatlef effect
kunnen hebben. Door zelfhulp kan voorkomen worden dat men m een
vlcieuze cirkel terechtkomt. een negatleve werking OP lange termijn.
De potentiele mogelijkheden van de psychodynamIsche geonenteerde
zelfhulpgroepen zijn met deze voorbeelden bij lange na met uitgeput. De
ontwikkeling van deze tweede manier van hulpverlenmg bevindt zich pas
in het begmstadium. In de samenwerking met de professlOnele hulpverlemng zijn nog lang met alle belangrijke mogelijkheden benut: het werk
van de Anonieme AlcQholisten III klimeken en gevangenissen is in dit
kader een eerste aanzet.
De genoemde groepen bestaan m de Bondsrepubliek nog met. Wel fiInctlOneren smds mel 1972, dus smds 3 jaar, de eerste Duitse groepen voor
Anonieme Neurotici. Precies een Jaar geleden hebben zij zlch veremgd
III een centrale te Diisseldorf onder de naam 'Zelfhulpgroepen voor geestelijke gezondheid'. Op dit moment bestaan er m 15 DUltse steden zelfhulpgroepen.
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12.2

groepen. Hoewel aUe leden van zelfhulpgroepen welkom zijn, zijn er in

HET FORUM VAN GROEPEN IN GlESSEN

de praktijk maar een tot vier vertegenwoordigers per groep aanwezlg.
Oat IS voor de berekemngen van de capacltelt belangrijk. Omdat het

Ik zou nu m willen gaan op de samenwerking tussen zelfhulpgroepen en
professlOnele hulpverleners zoals die zlch m Giessen de laatste twee Jaar

forum bij een deelname van meer dan 30 personen met meer m staat IS te

ontwikkeld heeft. In die tijd is een mamer van werken ontstaan. die mijns
inziens de schaarse energie van de professlOnele hulpverlening volledig

werken, kan het met meer dan 10 zelfhulpgroepen begeleiden. Een psychotherapeut met soCtaal-wetenschappelijke belangstelling zou al genoeg

benut en die de therapeutische mogelijkheden van zelfhulpgroepen be-

zijn. Op die manier zou een psychotherapeut. die tijdens zo'n 22 uur durend forum aan een.psychotherapeutische consultatie zou meewerken aan

langrijk ZOll kunnen vergroten. In veel opzicht~n staan wij no~. aan het
begin. Toch ZOll ik de huidige werkwijze kart willen schetsen: WIJ hebben
een forum van groepen ingesteld waar leden van zelfbulpgroepen en pro-

100 tot 150 personen ter beschikking kunnen staan. Oat opent m het

fesslOnele hulpverleners elkaar een keer per week ·s avonds gedurende

kader van de psychotherapeutlsche hulpverlenmg een nieuw perspectIef
voor het mzetten van potenlIeel van professionele hulpverleners.

2 Ullr ontmoeten. Het forum kornt bijeen buiten de klinische centra III
een hUlS in de stad.

In de afgelopen 2 Jaar zijn

Het stelt zlch de volgende taken:

vormd waarvan er enkele hun werkzaamheden onderbroken en and ere

1 het is de ontmoetmgsplaats voar meuwelingen die zich tijdens het forum

hun bijeenkomsten officleel beeindigd hebben. Kort geleden heef! een
commune die naar het voorbeeld van zelfhulpgroepen regelmalIg thera-

bij een van de bestaande zelfhulpgroepen aan kunnen slutten of

III

Giessen m totaai 11 zelfhulpgroepen ge-

2 met anderen een nieuwe graep kunnen vormen;
3 het forum dient voar de onderlinge uitwisseling van ervarmgen van
groepen over organisatorische en therapeutlsche problemen, bijvoorbee~?

peutIsche bijeenkomsten houdt zlch bij het forum aangesloten.

utt hoeveelleden moet een zeIfhulpgroep bestaan, hoelang moet een blJ-

12.3 DE BARRIERE TUSSEN PROFESSIONELE HULPVERLENERS EN ZELFHULPGROEPEN

eenkomst duren, wat kan men do en ais een groepslid met zelfmoord

drelgt;
4 de profesSlOnele hulpverleners kunnen worden geconsulteerd bij acute

Voordat ik nu de resultaten, het werk en de problemen van zelfhulpgroepen beschrijf, wil ik mgaan op de barriere tussen zelfhulpgroepen en professionele hulpverleners. Ik volg daarbij het psychotherapeutlsch pnnclpe

noodsituaties, maar ook bij algemene problemen die in de groep naar

voren komen. De deskundigen fungeren echter met als therapeuten III
de gewone zm des woords. Ze zijn begeleidende consulenten. Het Imtmttef
tot advles vragen gaat altijd van de zeIfhulpgroepen utt;

dat Je eerst iets aan de weerstand moet doen, voordat Je lets aan het probleem zelf kunt doen. Zonder mzicht in deze weerstand kan zlch geen
vruchtbare samenwerking tussen professionele hulpverleners en zelfhulp-

5 plannen voor onderzoek, zoals bijvoorbeeld een vergelijking van per-

soonlijkheidsprofielen en de mterpretatte daarvan worden door het
forum gepland en uttgevoerd;
.
6 eveneens bespreekt het forum meuwe ontwikkelingen, zoals biJvoorbeeld mdividuele hulpverlemng Via het 'Sponsorsystem' of de 'tandembijeenkomst' waarbij twee groepen elkaar wederzijds kunnen helpen;
7 het forum neemt alle orgamsatonsche kwesties op zlch dIe alle groepen
betreffen zoals bijvoorbeeld het verschaffen van basls-documentatIemateriaal. van ruimtes en de zorg voor publicitelt:
8 tenslotte neemt het forum contact op met and ere zelfbulporganisaties
en met de professionele medische hulpverlenmg. Het IS het bevoegde orgaan voor de commumcatle naar bUlten.

groepen ontwikkelen. De verhouding tussen professlOnele huipverleners
en zeIfhulpgroepen IS m de meeste gevallen zeer ambivalent en wordt
gekenmerkt door wantrouwen. We moeten proberen. het voorbehoud
van artsen dat soms tot afkeer IS Ultgegroeid en het 'anti-professIOnalis-

me' van zelfhulpgroepen als een ultdrukking te Zlen van bepaaJde angsten.

I

Daartoe IS een goed hulpmiddel Je open over de sltuatie te mten waaiin
wij, professionele hulpverleners, emotioneel terecht komen als we m aan-

raking komen met psychodynamlsch georienteerde zelfhulpgroepen. De
zeIfhulpgroepen werken op hetzelfde terrem dat ook wij in ons werk centraal stellen. Wat betekent dat voor ons? Het betekent III leder geval dat
wij onze houding ten opzichte van een concurrerende therapie moeten
bepalen en ons dus van opkomende rivaliteltsgevoelens en onze elgen

Wij werken met dne deskundigen: 2 psychotherapeuten en een soclOloog

onzekerheden bewust worden. Het betekent ook dat wij ons aangetast

die zich vooral beziggehouden heeft met socIale invloeden op kleme

voelen III onze positie als professionele hulpverlener, die wij verworven
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hebben door een lange opleiding en door een voortdurend meeleven m
onze therapeutische arbeid met psychische problemen, wat soms veel van

ten als onze, patienten ons overschatten. Onze reactIes van infantilisering,

ons elSt. En nu komen er mensen die zich inbeelden dat ze zelf hun pro-

we bedenken etat wij dagelijks in anze rol van arts gewend zijn anze pa-

blemen kunnen oplossen zonder ons, terwijl wij onsJaren. soms tlentallen

tienten te onderschatten.

angst en agressIe ten opzichte van zelfhulpgroepen zijn begrijpelijk als

Jaren tang ervoor mgespannen hebben om de nodige kennis en ervanng
te verwerven. De grate invloed van latente rivaliteit en een onbewust

Dat betekent dat de leden van een zelfhulpgroep hun rol ten opzichte van

de professlOnele hulpverlemng heel anders zullen bekijken. Ze leggen

gevoel van gekwetstheid kan men nauwelijks overschatten. Wij kennen
het Immers zo goed uit de heftige twistgesprekken tussen de verschillende

de nadrUk op verantwoordelijkheid voor zlchzelf en hun autonomIe.
Daardoor moeten ie afstand doen van de bevrediging van de behoefte
aan afhankelijkheid, van een posltIe waann ze terug kun~en vallen op

psychotherapeutische scholen bijvQorbeeld tussen de psychotheraple en

de gedragstherapIe. Onze emotionele onzekerheid leidt tot verschillende
vormen van afweer tegen zelfhulpgroepen. Daarbij overweegt een agres-

een zekerheid biedend ideaal-object, namelijk op de arts dIe als machtIg
gezlen werd. Ik beschouw het anti-profeSSlOnalisme van de zelfhulp-

sieve onderschatting van zelfhulpgroepen waarvan wij ons nog al eens

bewust worden m de vorm van angst om ons te verantwoorden. Veel
voorkomende opvattingen zijn: "Dat leidt tot zelfmoordpogmgen en

psychotIsche toestanden. omdat ze totaal niet weten wat ze doen'.

!

deren tegengekomen, die ik heb kunnen raadplegen. Daarom wil ik probefen om, zo goed als ik kan, mijn elgen reactIes te beschrijven.

\

Ik had aanvankelijk bij alle mogelijke gelegenheden het gevoel te moeten
mgrijpen, sturen: kortom bijstand te moeten verlenen, hoewel het me

)

van zelfhUlp zoveel mogelijk gehandhaafd moest worden. Ik reageerde
als een overbezorgde moeder die door haar verantwoordelijkheidsgevoel
dUIzend angsten UItstaat. Het beeld van de overbezorgde moeder doet Je
snel erkennen dat het hier om je elgen latente agressle gaat. Hoewel ik

vande zelfhulpgroep moetenzich afzetten tegen de arts om hun autonomle

staande te houden ten opzichte van hun behoefte aan afhankelijkheid.
N atuurlijk liggen aan het anti-professlOnalisme ook reeie teleurstellingen

Helaas ben ik tot nu toe nog geen beschrijvingen van ervaringen van an-

duidelijk was dat de autonomie van groepen als roeest essentiele kenmerk

groepen onder andere als een overtrokken reactle om zlch te beschermen
tegen de regressleve nelgmg tot afhankelijkheid van de patient. De leden

van leden van zelfhulpgroepen. veroorzaakt door de erbarmelijke
toe,stand van de hulpverlenmg, ten grondslag. Tot overmaat van ramp
versterken de beide houdingen, die van het antl-prOfesslOnalisme van de
zelfhulpgroepen en de angstige afweerhouding van de professlOneJe

hulpverlener elkaar nog.
Wellicht is deze korte uiteenzettmg voldoende om het voorbehoud en
de daarmee samenhangende weerstand tegen informatle over zelfhulpgroepen tenminste enigszins te verminderen en om duidelijk te maken,
dat een fundamenteel nieuwe visie op de rol van arts en patient een
vruchtbare samenwerking bevordert.

over het werk en de techmek van zelfhulpgroepen aanvankelijk nog maar
welmg WISt, had ik, zoals vele van mijn collega's UItgesproken zwartgallige
voorstellingen van het verloop en het resultaat van zulke zelfbehandelin-

gen. In felte bekeek ik de leden onwillekeung als hulpeloze personen die
met tot autonome beslissmgen m staat waren. Ik geloof dat deze reactie

12.4

HET THERAPEUTISCHE EFFECT

Een vraag die nu allereerst beantwoord dient te worden IS de vraag naar

van verborgen 10fantilisermg en agresslvlteIt bij professlOnele hulpver-

het therapeutIsch effect van ze1fhulpgroepen. Ik wiI vooraf opmerken dat

leners automatisch optreedt. Afgezlen van onze elgen onbewuste beroepsmotivatie, waarin een latente behoefte om te domineren een niet onbelangrijke rol speelt, wordt deze iilstelling ook erg bevorderd door onze normale rol als arts. Wij beschouwen onze patienten, hoe dan ook, als hulp-

werp m zijn totalitelt is echter te complex om hier gedetailleerd be-

behoevend en machteloos. De verhoudingen liggen

In

sproken te kunnen warden.

de psychotherapie

m wezen niet anders dan in de medische wereld. Het psychotherapeutisch
onderzoek heeft allang uitgewezen dat de patienten de dokter idealiseren

en hem dus teveel kundigheid toedichten. Niet zo algemeen bekend IS
echter dat wij artsen van onze kant onze patienten net zo erg onderschat172

dit bemoedigend is als we het geringe aantal onderzoeken dat tot nog toe
verricht IS en onze eigen ervaringen III aanmerking nemen. Het onder-

Ik zal begmnen met de beschrijving van een concreet geval:
Een 20-Jange vrouw krijgt na een Jarenlange voorgeschledenis een acute

zenuw1Ostort1Og. Ze heeft sterke dwanghandelingen en dwanggedachten ontwikkeld bijvoorbeeld dat bnevenbussen ontploffen of in vlammen
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opgaan als ze er een bnef indoe!. Contacten met andere mensen heeft

was genezen van haar symptomen, had haar studie afgemaakt en had een

ze verbroken. Ze leeft ge'isoleerd. Ze durft zlch met meer te wassen, om-

full-tIme baan en talrijke goede contacten.

dat ze een pamsche angst voor water heeft. Ze ligt tenslotte alleen nog
maar m bed in een verduisterde kamer, kan met meer opstaan en zlch
verschonen. Ze is psychisch aan het eind van haar krachten en tot geen
enkele handeling meer in staat. Een psychotherapeutlsche opnarne van
enkele weken heeft geen resultaat. Wat ZOll U in ciat geval doen? Na

Ik was diep onder de Illdruk van dit geval van zelfhulp. Als een collega

een psychotherapeutIsch onderzoek III onze poliklilllek zou zij, vooral
na een therapeullsche behandeling III een klimek die geen effect heeft

sprekken met leden van zelfhulpgroepen bmten Giessen hoofdzakelijk
posltieve geluiden gehoord. Enkele leden hadden tevoren Jarenlang m-

gehad, hoogstwaarschijnlijk naar een psychiatrische innchtmg verwezen
warden en daar met medicijnen behandeld warden. Ik ZOll het III ieeter

dividuele of groepstherapie ondergaan. Ze waren over het algemeen met
teleurgesteld over professlOnele therapIe; ze waren ook niet bijzoncter
gekant tegen professlOnele hulpverlening. Maar na de ervanngen die

geval met aangeilurfd hebben de patient ambulant te behandelen.
De jonge vrOllW heeft haar toenmalige situatle persoonlijk beschreven:
'Ik had talloze contacten met artsen en advlesbureaus en ze deden wat
ik verwachtte: ze narnen de beslissingen en de problemen van mij over,
ik werd tot rust gebracht door mid del van medicijnen en ze ontzagen me.
Ik gmg gebukt onder een enorme levensangst, mijn leefruimte werd
steeds kleiner. daardoor ervoer ik dergelijke maatregelen als een verlich-

tmg. De levensangst werd me ontnomen, ik werd verzorgd. AIleen m de
sltuatIe dat ik met in staat was te leven en de angst die daaruit voort-

ze opgedaan hadden, hebben ze allemaal de voorkeur gegeven aan de
zelfhulp boven de professlOnele theraple. Oat IS met zo verwonderlijk,
men moet namelijk bedenken dat een zelfhulpgroep zlchzelf in verge-

lijking met groepstheraple sneller en d uidelijker reguleerl. Alleen diegenen blijven over die door de groep werkelijk geholpen word en. Er
bestaat geen binding met therapeuten, er zijn geen financiele verplichtingen en er IS geen officiele contractuele overeenkomst. Wie mets aan

de groep heef!, gaat weg. De seleche III de loop van een soor! therapeu-

kwam, kwam geen verandenng.

ttsche proeftijd is een proces van zelfselectle. Vandaar de positieve ge-

Intussen tot geen enkel contact meer III staat, moest ik wel op het punt
komen waarop ik totaal alleen, zonder emge (valse) hoop, op mezelf

luiden over de zelfhulpgroep.

teruggeworpen zou warden en een beslmt moest nemen: leven of dood.

De zelfselectie IS een zeer slmpel cntenum voor het resultaat van zelf-

En omdat ik tot geen enkel contact meer III staat was, kon ik mijn angst

hulpgroepen: een zelfhulpgroep die bijvoorbeeld door een ongunstlge
samenstelling of een bepaald star en verlammend afweergedrag of door

en pij n niet meer onderdrukken en moest ik mijn werkelijke sltuatle
onder ogen zlen. Voor het eerst voelde en doorleefde ik mijn levensangst
III

volle omvang terwijl ik tevoren mt angst voor de angst in een contact

met professlOneJe hulpverleners gevlucht was.
Bij deze doorbraak kwamen ook mijn sterke wil om te leven en mijn
reserve-krachten naar boven die samen met mijn angst tot dan toe lam

gelegd waren. Ik begreep dat ik door afhankelijkheid, door te vluchten

welke reden dan oak haar leden niet helpt, verdwijnt vanzelf. Groepen
die blijven bestaan. dus ook het felt dat er steeds meer en steeds meer

soorten zelfhulpgroepen komen, zijn op zlchzelf een bewijs voor het
succes van de behandeling. De zelfhulpgroepen op het terrelll van de
geestelijke gezondheid bevmden zlch nog rnaar in het begmstadiurn van
ontwikkeling. Daarom kan de ontwikkeling van de Anonieme Alcoholis-

en mezelf te ontzlen en door verdovmg tot mets meer m staat-was. En
dat alleen verantwoordelijkheid voor mezelf, inzicht m mijn elgen sltuatie, het mezelf elsen stellen, het openstaan voor gewaarwordingen en gevoelens me nu help en konden om te leven. Daar verlangde ik zo naar en

ten het beste als bewijs dienen voor deze theone: van 1935 tot 1965 is de
AA over de gehele wereld per par gemiddeld met 250 llleUwe groepen

daarvoor was ik bereid alles te doen. Ik was rijp voor een zelfhulpgroep'.

ontwikkeling kornt niet toevallig tot stand. Ze is een bewijs van de doel-

gegroeid. Dat zijn per Jaar ± 3000 nieuwe leden die zich wend en tot deze

vorm van zelfhulp en die ook lid blijven (Leach e.a. 1935-1965). ZO'n
lreffendheid van deze groepen.

Toen ik deze Jonge vrouw III 1972 leerde kennen, had ze sinds lY:; Jaar
regelmahg aan een zelfhulpgroep deelgenomen. Ze nam open, genuanceerd deel aan Illdividuele gesprekken en aan discussies III de zelfhulpgroep en beschikte over het vermogen zlch in anderen in te leven. Ze
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me deze ontwikkeling had beschreven als gevolg van een psychoterapeutlsche behandeling dan zou ik werkelijk sprakeloos geweest zijn. Dit
betreft' natuurlijk maar een enkel gevaL Ik heb echter m Ultvoenge ge-

Er zijn nog maar weimg betrouwbare onderzoeksresultaten (H urVl!Z,
1970). Een Amerikaans onderzoek heeft 6 theraplegroepen en 6 zelfhulpgroepen met elkaar vergeleken (Ermalinski, 1971). Het resultaat
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was verbazingwekkend. Het was namelijk vrijwel geIijk. Bezinnmg hierover zal zeker nodig zijn. De therapeutlsche processen hadden echter een
heel verschillend verloop. In z'n algemeenheid gezegd zijn zelfbulpgroepen veeJ agressiever, er heerst een hardere sfeer, de mteractie IS harder
en ongeremder. De aanweZlgheid van een professlOnele hulpverlener
heeft dus blijkbaar het effect dat men zlch mtoomt.

Vit Giessen zijn er nog geen bruikbare bevmcjingen voorhanden. We
beschikken op het ogenblik alleen over mdividue1e en groepsprofielen die op een bepaald tijdstlp betrekking hebben. Een dergelijke vergelijking van eenzelfde groep vooraf en achteraf is dus nog niet mogelijk.
Toch zijn er door de vergelijking van een groep die lY2 jaar bestaat met
een pas gevormde groep aanwij,ingen die duiden op een therapeuhsche
groel. De leden van groepen die lange tijd draaien voelen zlch over het
algemeen duidelijk mmder depresslef, mmder gesioten en geremd en beter
tot contact m staat dan de leden van de begmnende groep. Ze voelen zlch
aok met meer sociaal afgewezen. Dit verschil komt, vergeieken met een
gestandaardiseerde persoonlijkheidstest, De Giessen-test, overeen met de
resuJtaten van psycho-therapeutIsche behandelingen. De mterpretatle
biedt nog met veel houvast, omdat de groepen natuurlijk ook van het
begin af aan verschillend geweest kunnen zijn.

een relatie tussen gelijken. Daardoor wordt het fundamentele vertrauwen dat een eerste' voorwaarde IS Voor een goede therapeutische ontwikkeling, versterkt. Blijft een lid van de groep m de therapeutenrol
hangen, dan wordt dat sne! als een afweermanoeuvre doorzien.

I

In het voordeel van een gunsllge UJtwerking van de zelfbulpgroepen
spreken tot nu toe alleen nog maar de mededelingen van enkele leden,
de groei van het aantal zelfhulpgraepen, de Amerikaanse onderzoeken
en de voorzlchtIge mterpretalle van de eerste psychologische testuit,lagen.
12.5

CURATIEVE ASPECTEN VAN ZELFHULPGRQEPEN

Het is de vraag welke aspecten van zelfhuipgraepen een therapeutisch
effect hebben. Ik kan er slechts emge in dit kader aangeven.

Allereerst gaat het om zelfbehandeling m groepsverband. Groepsdynamlsche expenmenten hebben bewezen dat een groep als geheel tot meer
m staat is dan een individu. Het probleemioze. zogenaarnde "curatieve'
persoonlijke aandeel van elk der leden, vervangt, wanneer men deze afzonderlijke delen samenvoegt, de therapeut. Daardoor verschilt ook de
relalle binnen zelfbulpgroepen fundamenteel van de relalle m de gewone psycho-therapJe; m de zelfbulpgroepen ontbreekt de therapeut;
die staat bUlten de groep. Er bestaat geen ongelijkwaardige relahe. Het is
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Een belangrijk verschii tussen groepstheraple en zelfhulp m groepsverban_d is geJegen in het activerende karakter van deze therapeutische
settmg; de groepstherapie is gencht op de therapeut en roept daardoor
afbankelijkheidsnelgmgen, passlVltelt en regressle op. In de zelfbulpgroep ontbreekt de therapeut op wie men kan steunen of terugvallen.
Door de aansporing zlchzelf te helpen word en nelgingen tot zelfstandigheid i. p.v. afbankelijkheidsnelgmgen opgeroepen. Het psychodynamlsche
proces in een zelfbulpgroep stelt dus heel andere elsen en verloopt
volgens heel andere wetten. (Kline, 1972). Waarschijnlijk IS hierdoor de
mteractie ook directer en harder, komt sterke regressie mmder voar, en
wordt de groepsbelevmg meer bepaald door actuele problemen dan door
vroegere relaties bijvoorbeeld tot de oUderfiguren.
Tenslotte leidt de mamer waarop een zelfbulpgroep gevormd wordt en
de seleclle aan het begm tot een sterke groepseenheid, dus tot een
hechte werkeenheid. Het lidmaatschap van een zelfbulpgroep berust op
een vrije keuze, is door de persoon zelf bepaald. Van het begin af spelen
de relaties tot de andere deelnemers bij dit besluit een ro1. Doordat men
zelf het beslUlt neemt zlch aan te slUlten. lcrijgt men van het begm af
aan een veel sterkere vertrouwensreiahe dan als men gepJaatst wordt
III een groep door een therapeut.
Door de gemeenschappelijke moeilijkheden en de lotsverbondenheid
namelijk het gebukt gaan onder psychische problemen, ontstaat er m
deze groepen spontaan een groot gevoei van solidaritelt. Dit! IS een
~energie-reservoir;' waarmee men problemen te lijf kan gaan die de
enkeling te machlIg zijn. VanUlt psychodynamisch oogpunt bekeken
leidt dUS het snel ontstaan van een gevoel van verbondenheid tot goede
persoonlijke reJaties in de groep die voor het therapeuhsch proces bijzonder gunstig zijn, een hecht groepsgevoel, een groot wederwijds
vertrouwen, meeleven, respect en acceptahe. Deze warme groepssfeer
doorbreekt het isolement van de enkelingen. De ontwikkeling van stabiele relaties tussen groepsieden onderling wordt daardoor, analoog aan
de relationship therapy, een van de belangrijkste therapeulIsche elementen. De betekems van zo'n houvastgevende reiatie tot de groep is vaor
veel mensen, die zlch door hun psychische problemen geisoleerd voelen,
die z!Ch afgezonderd hebben en die ook m het Isolement gedrongen
zijn, uauwelijks te overschatten.
Ook heeft de grote soclale nabijheid van de deelnemers therapeutlsch
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een gunstig effec!. De sociale afstand die door de onderzoeker op psychotherapeutisch gebiect als voornaamste barriere voar een toekomstige
gunstlge werkrelatie gezlen wordt, ontbreekt bij zelfbulpgroepen.
De contmlliteIt van de bijeenkomsten evenals de genoemde factoren
zorgen voor een onderlinge genegenheid m zelfbulpgroepen. Dit kan

De techniek van de zelfhulpgroepen kan pas door nauwkeurig analyseren van bandopnarnes bespreekbaar worden. Eens per jaar warden die

leiden tot een toe name van de evenwlChtigheid van de deelnemers.

mterpretalIe van het probleem door de therapeut.

m onze groepen gemaakt tijdens een tlental bijeenkomsten. Ik zal nu
kort mgaan op de belangrijke vraag, wat nu precles tot mZICht leidt bij
zelfhulptherapie, met andere woorden wat er m de plaats kornt van de

Ik denk dat het equivalent van de uitleg in de groep te vinden

In de groep IS leder lid co-therapeut en co-patient tegelijkertijd. Door de

beeld: een lid van de groep vertelt dat hij 's nachts bang wordt om overdoor deze gevoelstoestand 'aangestoken' dat wil zeggen ze identificeren
zich er onwillekeurig mee. Ieder groepslid heeft zijn elgen assoctahes met
een soortgelijke angst. zijn eigen verwerking daarvan en zijn afweer-

dat helpen een van de meest effectieve vormen van zelfbulp IS. Dit

'helper therapy pnnclple' (Riessman, 1965; Richter, 1972; Richter, 1974)
kan de voornaamste factor van de 'alledaagse' zelfbulp zijn bijvoor-

mechanismen tegen die angst. Verschillende leden reageren nu op de
angst die naar voren gebracht word!. Door de reactIes wordt de angst

beeld bij het overwinnen van depressies. Het gevaar bestaat echter
dat men uitsluitend door middel van anderen zijn elgen conflicten op~

aan andere verwante angsten gereJateerd. Zo vertelt het ene lid over
de angst voor een agressieve mensenmenigte, de ander over de angst om
verkracht te warden, weer een ander over de angst voor een sexueJe
relatie of voor een oUderfiguur. Dus de reactle in z'n totaliteit biedt
lilt talrijke vanatIes en assocIatIes een betekemskader dat het oorspronkelijke probleern. de angst om overvallen te worden, impliclet verheldert.
Hetzelfde kan zlch ook direct III de interactie tussen de mdividuele

Jost, dus naar proJectieve schijnoplossmgen zoekt of problemen op an.deren afschuift. Dit wordt in zelfbulpgroepen vermeden, doordat led ereen immers de verplichtmg heeft afwlsselend de rol van patient en van

therapeut te spelen. Iedereen IS als hulpbehoevende, als patient, de
drager van zijn elgen problemen.

groepsleden voordoen, met and ere woorden het kan door ervanngsaspecten van de actuele relabe aangevuld word en: zo kan een groepsJid

Een ander belangrijk kenmerk hebben de zelfbulpgroepen en de therapJegroepen met elkaar gemeen: de mogelijkheid zlch te mten over prof-'

tIe, maar ook het luisteren bedoeld. Alleen de daardoor verkregen loutermg al ZOll therapeutisch kunnen werken. J e hart uitstorten is echter
meer dan een affectleve ontlading. Het leidt ook tot het ontstaan en de
verdieping van een nauwe relatIe met anderen. Bovendien neernt door
het zich uitspreken de eigen conflictsituatle trouwens vaak pas vaste
vormen aan. De betrokkene kan zich van zijn probleem distantieren. Je

ultspreken IS dus een goed mid del om het probleem actIef te lijf te
gaan, dat men tot dan toe passJef doorleefde. Het betekent bovendien

m een

vallen te warden. De andere deelnemers die dit verhaal horen, worden

baat bij de ther~peutenroJ door een scherpere observatie en daardoor IS
het mogelijk ook de elgen conflicten beter te begrijpen. Het IS bekend

blemen. Daarmee is met alleen het praten over de eigen probleemsltua-

IS

verschijnsel dat ik 'identificatle-resonans' zou will en noemen. Een voor-

regelmahge afwIsseling in het bekleden van de rol van therapeut en van
patient wordt de mtrospectie bijzonder bevorderd. De leden hebben

plotseling bang worden voor een ander groepslid enzovoorts. Qp deze
'nmeve' mamer krijgt men lllZlcht III dit verschijnse1. Dit proces
speelt zich op het concrete emotlOnele vlak af en het is zelden te voorkomen dat het verdrongene tenslotte op deze manier naar boven

komt. Mocht het naar boven komende probleem echter nog teveel angst

I

oproepen, dan treedt automatisch de beschermende funcue van de weerstand III werking.

12.6 ONDERZOEK ALS ZELFHULP

vooral het doorbreken van het Isolernent van het eigen conflict. Het

wederkenge meeleven schenkt led er grote verJichtmg. De ervanng dat
het anderen net zo vergaat, maakt de elgen moeilijkheden draagJijker en
minder storend. Omdat het een kenmerk is van de relaties

III

de groep

elkaar te accepteren en geaccepteerd te worden, ontstaat er in de groep
ook de noodzaak zlch over angstgevoelens en onaangenaamheden heen
te zetlen. Hieraan ontleent de Jistemng therapy beslist haar succes.
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Voor de toetsmg van deze voorloplge werkhypothese is men, zoals gezegd,

aangewezen op mtenslef begeleidend onderzoek. Hier Jigt echter een specmal probleem. Omdat het Voor het karakter van zelfbulpgroepen van
cardinale betekenis IS, wil ik'er kort op mgaan. Een kenmerk van psycho-

theraple IS de eenheid van therapIe en onderzoek. De psychotherapeut
ontwikkelt zijn kenms door ervaringen tijdens de behandelingen. De
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situatie van de professlOnele hulpverlener is echter fundamenteel anders
dan die van zelfhulpgroepen. De professlOnele hulpverlener is geen lid
van een groep. Slechts zelden kan hij als toeschouwer aanwezig zijn. Onderzoek kan dus niet meer in de oorspronkelijke zm des woords door
professionele hulpverleners alleen geleid worden. Veeleer is het nodig dat
de leden van zelfhulpgroepen het onderzoek zelf op zlch nemen en zich
volledig met het onderzoeksplan identificeren. leder onderzoek dat niet
bij de directe behoeften van de groep aanslUlt, IS Ultgesloten. De vragen
moeten voor het werk van de groepen overtuigend, dat wil zeggen dichtbij de praktijk en m therapeutisch opzlCht nuttig zijn. Testpsychologlsche
Ultslagen van mdividuen of groepen worden met, lOals vaak m ,de diagnostiek van de professionele hulpverlenmg, achtergehouden of voorziChtlg meegedeeld, maar aan ledere betrokkene bekend gemaakt. Daardoor
wordt het onderzoek tot zelfonderzoek. Het verliest zijn gedeeltelijk onmondig, paranoide makend karakter. Het is op zlch een stuk zelfhulp.
De professlOnele hulpverlener heeft m zijn functie als onderzoeker nu de
veelal moeilijke taak om motlVatie op te wekken voor belangrijke stappen
in het onderzoek. Hij is volledig van de actieve bereidwilligheid van anderen afhankelijk. Daarbij kan hij op talrijke moeilijkheden stoten. De
problemen bij onderlOeken verklaren waarom van een relatlef succesvolle
methode zo welmg objectleve felten beschikbaar zijn. lk denk dat het
meuwe inzlCht dat zelfonderzoek een mtegraal onderdeel van de zelfhulp
uitmaakt, een belangrijk winstpunt ZOll kunnen zijn.
12.7 DE ONTWIKKELlNGSLIJNEN VAN 'DE 2e MANlER VAN
HULPVERLENING'

We zijn tot op dit tijdstlp erg terughoudend geweest met het bekend maken van ons werk om niet tijdens ~ns ontwikkelingsproces overlopen te
worden; door middel van eenvoudige publicaties hebben we ~ns direct
tot de vrij e sociale markt gewend. Velen komen naar ons toe die er niet
toe zouden komen zich te wenden tot een vorm van mstitutionele psychotherapeutlsche hulpverlenmg (vg!. het gedrag van zleken die niet naar een
arts gaan; Moeller, 1972). We bieden hiermee dus een primaire preventie
op psychosoclaal gebied. Deze mamer van werken IS echter ook geschikt
voor het opvangen in crislssituaties vooral doordat er zoveel hinderpalen
zijn om naar een gevestigde mstelling te gaan. Het omvat dus ook de
secundalre preventie. Tenslotte bestaat er al een groep die zlch beweegt
op het vlak van de revalidahe. dus van de tertialre preventie. Deze heeft
leden aangel)omen die zlch na een psychiatrische behandeling m een zlekenhUlS acuut door elke vorm van hulpverlenmg m de steek gelaten
voelden.
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Alle mogelijkheden van onze mamer van werken zijn bij lange na nog met
uitgeput. Daarom wil ik enkele ontwikkelingslijnen schetsen, die ons voor
agen staan: die betreffen allereerst de nauwe samenwerking met de professlOneJe psychotherapeutlsche-psychlatnsche hulpverlenmg. Wij hebben in de psychiatnsche mnchtmgen van de universitelt van Hamburg en
Frankfurt over de samenwerking tussen zelfbulpgroepen en psychiatnsche of psychotherapeutische poliklimeken gesproken. Daarbij bleek dat
het mmder moeilijkheden oplevert om een zelfhulpgroep op te zetten dan
om de genoemde weerstanden bij artsen te doorbreken. De totaal onvoldoende therapeutische capacltelt van psychiatnsch-psychotherapeutische
zlekenhuizen zou m samenwerkmg met zelfhulpgroepen eoorm uitgebreid kunnen worden. Als iedere psychodynamlsch georienteerde arts lilt
een poliklimek zich slechts 2 uur per week aan zo'n forum zou kunnen
wijden, dan loU een veel bredere vorm van hulpverlenmg die dicht bij de
bevolking staat, gerealiseerd kunnen worden. Deze hulpverlenmg zou
oak op grotere afstand van een inrichting, bijvoorbeeld in een woonhUlS
m de stad plaats kunnen vinden. De poliklinieken lOuden dan groepsinrichtmgen worden met een meuwe VISle op de relatie tussen arts en
patient. De zelfhulpgroepen kUnnen m leder geval bij de beperkte behandelingscapacltelt van de huidige poliklimeken een oplossmg bieden
die een bijzondere verlichting zou kunnen betekenen.
Ook zouden therapeuten met een eigen praktijk met zelfhulpgroepen
samen kunnen werken. De veelzijdige psychodynamlsche kenms zou op
deze manier niet alleen aan een beperkt aantal patienten, maar aan
veel meer mensen ten goede komen. Het lijkt me ook niet helemaal uitgesloten dat er voar deze zeer effectleve werkwijze in de vorm van een
psychodynamisch groepsoverleg op een gegeven moment mogelijkheden
voor kostenvergoeding geschapen worden. Meestal functlOneert een mogelijkheid tot hulpverlemng Immers pas goed als er een goede financiele
regeling bestaat.
We zuHen ons ook tot zlekenhulZen en poliklimeken voor 'lichamelijke'
geneeskunde wenden om zelfhulpgroepen in het kader van de medische
hulpverlemng op te kunnen nchten. Daarbij komen medische poliklimeken. vrouwen-geneeskunde en dermatologie met hun talrijke patienten
die zich m het stadium van herstel bevmden na een zware zlekte. (Dit
heeft vaak door de belastmg vanUlt het gezm of door socmle belastmg
een depresslef en fobie-achtlg verloop). Patienten die een zware opera tie
hebben ondergaan, mensen die een ongeluk hebben gehad met ernstlg
blijvend letsel etc. De psychotheraple zou door deze mamer van sa menwerking tussen professionele hUlpverleners en pati(~nten binnen de me-
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dische hulpverlening voor het eerst over een manier van preventle en
revalidatle beschikken, die geZlen de grote aantallen patienten realistlsch
IS.

naast lichamelijke 'Ultwendige' zelfhulp, ook hulp bij de psychische verwerkmg van hun handicap nodig. Deze zou door goed gespecmliseerde,
homogene zelfhulpgroepen verschaft kunnen word en.

We hebben echter ook onverwachte moeilijkheden ondervonden toen we
ons m Giessen en omstreken tot alle hUlsartsen wendden. We hadden III
verb and met de opnchtmg van zelfhulpgroepen m het kader van medische
hulpverlening om publicatie in de wachtkamer gevraagd en een voorstel
gedaan om een persoonlijk gesprek hierover te hebben. Van de 150 artsen
reageerden er maar 5. Met hen wilden we in ieder geval beginnen.
Samenwerking met de LVG-bureaus (bureau's voor levens- en geZlnsvragen) zou een verdere ontwikkeling zijn. Zelfhulp zou een aanZlenlijke
verlichtmg kUnnen geven van de taak van deze bureaus (het adVIseren bij
gezms-, opvoedings- en huwelijksmoeilijkheden) alsook van die der poliklinieken. Zo waren er m Giessen by. 2 zelfhulpgroepen voor paren die
zlch bezlghielden met de oplossing van relatleproblemen. Vit deze sa menwerkmg zouden ook gezinsgroepen (zogenaamde mUlh-family-settmgs)
kunnen ontstaan, waardoor 't gezinsdynamlsche aspect van de psychoanalyse tot zijn recht zou komen (Richter, 1970).

12.8

I
I

Ik kan me ook mdenken dat zelfhulpgroepen beroepsgebonden zouden
kunnen zijn, vooral voor mensen met sociale beroepen. In een zlekenhuis
in New York behoort deelname aan een zelfhulpgroep tot een verplicht
onderdeel van de opleiding tot verpleegster. In Londen, zo IS mij verteld,
neemt een psycho-analytic us deel aan een zelfbulpgroep om voor zlchzelf
verlichting te vmden. Wie eenmaal het stimulerend gevoel van meeleven
heeft leren kennen en de voorUltgang van groepsleden die Jarenlang aan
zelfhulpgroepen deelnamen heeft geZlen, zal de betekelllS van zo'n ervaring voor socIale beroepen volledig op zijn waarde weten te schatten.
Tenslotte zou ik nog melding willen maken van een omvangrijke orgalllsatie m de Bondsrepubliek DUltsland met een zelfhulpkarakter, die zlch
met m de eerste plaats wijdt aan psychodynamlsche en psychosocIale verschijnselen. Ik bedoel hulp aan ~gehandicapten'. een beroepsorgamsahe
waann 2 bondsorgalllsatles veremgd zijn met m totaal ± 170.000 leden.
Vier groepen patienten lijden aan veel voorkomende zlekten: diabetes,
rheuma, epilepsle, multIple sklerose. Onlangs IS ook een psonasls-bond
gevormd. Andere groepen vormen Zlch rond een erfelijke zlekte (bloedzlekte, mucovlscidose), de gevolgen van lichamelijke kwetsures III de
vroege kinderjaren (leermoeilijkheden, geestelijke handicaps), gebreken
aan de zmtUlgen (blindheid, doofstomheid) enz. Deze groepen hebben
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DE NIEUWE VISIE OP DE RELATIE ARTS - PATIENT

In de laatste tijd ontstonden er m de Bondsrepubliek DUltsland talrijke
andere lekenorganisahes met een zelfbulpkarakter: zelfhulp van Rankerpatienten m Wiesbaden, zelfhulp van bejaarden m Hamburg, zelfhulp
van buurten m Darmstadt enzovoorts. Deze ontwikkeling maakt deel Ult
v.~n een bredere ontwikkeling, het 'burgennitiatlef', dat voorkomt op talf1Jke sociaal-politiek belangrijke terreinen. zoals op het gebied van de
wom~gbouw, van de rechtshervormmg, de kmderopvoeding en het onderwIJS. Het 'burgennihatief kan zeker als een verschijnsel in het kader
van de human potentral movement geZlen worden. Een goede orgalllsatre
en een gefundeerde techniek van zelfbulpgroepen zou als aanvul1ing op
het beperkte aanbod van professlOnele hulpverleners een veelbelovende
'2e mamer van hulpverlenmg' binnen de psychotherapie kunnen vormen.
Haar- capacitelt is onbegrensd, haar werkwijze is kosteloos en het effect
IS onmlskenbaar. Net zo essentleellijkt mij echter de nieuwe VISle van de
betrokkene die eraan ten grondslag ligt; de laatste tijd begmt er een diepgaande veranderm¥ van de momenteel heersende arts-patientrelatIe, een
emanclpahe van dIe relatle op gang te komen. De deelnemers laten de
passleve houding van patient, ook op het gebied van de medische hulpverIe?mg, meer en meer varen evenals de regressleve afbankelijkheidsposltle. Ze leggen de nadruk op hun eigen verantwoordelijkheid en hun
autonomIe. In de nieuw ontstane werkrelatie IS er geen verschil meer
tu ss en machtIgen en machtelozen. Er bestaat veeleer een relatie tussen
gelijkberechtigde partners. Daardoor zal de rol van de arts moeten veranderen. De ontwikkeling van zelfhulpgroepen onder de bevolkmg zal
de afweerpogmgen van de professlOnele hulpverleners waarschijnlijk snel
overvleugelen (Vattano, 1972). Het felt dat op DUltse bestsellerlijsten
lange tijd 2 handleidingen voor zelfbehandeling gestaan hebben (Eberlem, 1973; Lmdeman, 1973) bewijst wel dat er een algemene mteresse
voar bestaat. Verder zijn behalve op het gebied van de psychasociale gene~skunde de eerste medische handleidingen voor zelfbehandeling al verknjgbaar (Briickner, 1973: Wagner-Fischer, 1973). Een verandenng van
mstelling, die tot voor kart in de ulllversltalre medische geneeskunde ondenkbaar scheen, blijkt hierUlt.
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13 Zelfhulpgroepen en hun consequenties voor de psychotherapie* 1
Nathan Hurvttz

l3.1

INLElDlNG

Hoewel er m de afgelopenJaren enkele studies en op mdrukken gebaseerde rapporten verschenen over zelfhulpgroepen2 zoals Alcoholics Anonymous (AA) en Synanon', heeft men ech!er geen onderzoek gedaan naar
de gemeenschappelijke kenmerken van deze groepen om de aChtergronden van hun effeclIvltell vast te stellen. Oat deze resultaten goed zijn,
word! door Blum en Blum4 erkend want, zeggen zij: 'Fox, een psychoanalist met grote ervaring m het behandelen van alcoholisten, stelt zlch
posillef op Jegens de AA: "WaarschijnIijk IS de mees! effeclleve behandeling die van Alcoholics Anonymous""
Blum en B lum beweren ook dat Synanon een groter percentage aan drugsverslaafden dat aan haar programma heef! deelgenomen, geholpen heef!
dan welk ander soort behandelingswijze voor aan drugs verslaafden ook:
'Sinds 1958, het Jaar waarm Synanon als sllchtmg zonder wmstoogmerk
rechtspersoonlijkheid kreeg, heef! zij bijna 500 verslaafden en mensen
met ernsllge soclale en psychologlsche problemen behande1d. De meerderheid was verslaafd aan narcotica, gevaarlijke drugs en alcohol. Van
de 860 personen die zlch bij Synanon hebben aangeslo!en, IS 55% gebleven en van hun verslavmg vrijgebleven, ook al blijf! de deur altijd open'6

De groel van de AA-bewegmg en de opnchtmg van vele andere zelfbulpgroepen naar het model van de AA wijzen op de effectiviteit ervan.
Mowrer' wijst op de sterke groe! van he! zelfbulpfenomeen. Hij vermeldt
dat m 1961-62 Or. Maunce Jackson een adreslijst van zelfbulpgroepen,
gel1teld 'TheIr Brothers; Keepers; heef! opgesteld die 265 groepen telde.
Enkele daarvan zijn zonder twijfel ter zlele gegaan, maar and ere, meuwe
zijn gevormd 8 •

*

Oorspronkelijke tltet Peer Self~Help psychotherapy-groups and theIr Implications for
psychotherapy m Psychotherapy: therapy research and oractlce, vol. 7. spnng 1970, pp.
41~49. Overgenomen met toestemmmg. Vertaald door Mevr. A. Rotte-Vroomen.
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Zelfhulpgroepen worden op verschillende mameren gevormd. De gevestlgde bewegmgen of verenigmgen zoals AA, Gamblers Anonymous,
S ynanon, enz. krijgen regelmalIg behoorlijk wat publicltelt m de massamedia. Zij geven altijd een adres of lelefoonnummer op waar belangstel-

zulke groepen m het telefoonboek vmden. De therapeut die op het platteland woont, kan schrijven naar het hoofdkantoor van de betreffende
orgamsatIe voar mformaHe over groepen m zijn gebied. Als er m zijn
buurt geen groep bestaat, kan het gebeuren Gat hem en zijn client gevraagd wordt het imtiatlef te nemen om zo'n groep te vormen. Als de

lenden gebruik van kunnen maken. Hoewel deze orgamsaties vrijwel
Ultsluitend met vrijwiIligers werken, warden vragen steeds prompt beant-

therapeut dat dan op zlch neemt, moet hij goed in gedachten houden dat
hij een 'zelfhulp'-groep helpt opzetten; en als hij probeert om te blijven
fungeren als 'raadgever', ~adviseur; of in een and ere professionele posilIe, dwarsboomt hij elgenlijk de vormmg van een zelfhulpgroep. Een deel
van de kracht van deze groepen komt voort lilt het felt dat zij hun elgen
orgamsatonsche en ideologlSche problemen oplossen.

woord. Als een zelfhulpgroep een bepaalde, door die groep als ophmaal
beschollwde omvang bereikt, wordt er een kadergroep aangewezen om
een meuwe groep m een andere buurt of gemeenschap te YDrmen. Er
worden oak groepen gevormd doordat iemand de leiders van een geves-

tlgde groep en potentiele leden lilt zijn buurt of gemeenschap liltnodigt
voor een door hem belegde vergadermg. Als er voldoende mteresse is en
de zaak goed georgamseerd IS, wordt er een meuwe groep gevormd.

Bij het onderzoek naar zelfhulpgroepen heb ik gebruik gemaakt van de

Iemand die met vertrouwct is met zulke groepen is zlch niet bewust van

volgende methoden: partIclperende observaUe (Becker en Geer, 1967),
gesprekken met leden van zelfhulpgroepen en met collega's die verstand

de diepe betrokkenheid en de grote binding die zelfhulpgroepen bij hun
leden teweegbrengen. Alle leden hebben de kwellingen van het probleem

hebben van zulke veremgingen en literatuurstudie. De zelfhulpgroepen
waarvan ik bijeenkomsten heb bijgewoond - aUemaal III Los Angeles

dat zij overwonnen hebben. aan den lijve ervaren, en zij zijn als het ware
mlssionaris Yoar hUn elgen zaak.

of omstreken - zijn AA, AI-Anon, Gamblers Anonymous, TOPS (= Take
Off Pounds Sensibly), Recovery Inc" NeurotIcs Anonymous, Seventh
Step FoundatIOn, Weight Watchers, en een plaatselijke groep:
Psychiatnc Club of Amenca. Daarnaast heb ik op verschillende zaterdag-

De mtense gevoelens van hoop die in de toekomslIge leden opgeroepen
worden, word en omgezet 10 activiteiten die orgamsatoflsche bekwaamheden vereisen. Lid warden van een succesrijke bewegmg die zoveel voor

mensen als zij heef! bereikt, mspireert velen om de noodzakelijke, organisatoflsche activiteiten te ontplooien.

Groepen die met aangesloten zijn bij gevestIgde bewegmgen, worden ook
op verschillende wijzen opgencht. Het kan gebeuren dat leden van de
AA. Gamblers Anonymous, Synanon enz .. om uiteenJopende persoonlijke en ideologische redenen deze groepen veriaten en llleuwe groepen

i

avonden Synanon's ·Open HUls' bijgewoond.

I

I
I

13.2

KENMERKEN

Ofschoon er fundamentele overeenkomsten bestaan tussen de diverse

zelfhulpgroepen heeft elke groep, club of bewegmg, zijn elgen pnnclpes
en procedures. Er zijn bijvoorbeeld belangrijke verschillen wat betreft·
afkeurmg en bestraffing tussen de groepen van het anomeme type en

vormen. S ommlge ervan blijven, los van een geveslIgde bewegmg, bestaan en klmnen de basis van een meuwe vereniging worden. Het kan ook

gebeuren dat enkele leden van een bestaande groep die m maatschappe-

de andere verenigingen. Sommige groepen stoten zelfs leden die de
groepsregels met nakomen of met beantwoorden aan de verwac.htmg~

lijk opzlcht veel overeenkomsten vertonen, zich terugtrekken om een
eigen groep te vormen. Ook worden er groepen door geestelijken die over

patronen uit. Ook hebben de zelfhulpgroepen met dezelfde fIlosoflC
of houding tegenover 'ge'insplreerde' en 'geestelijke' gevoelsliltdrukkiiI-

zelfhulpgroepen gehoord hebben, opgencht omdat ze mensen m. hun
elgen parochie of gemeente kennen die op die mamer geholpen zlJn of
geholpen kUnnen worden. Leraren van mid del bare scholen hebben groepen van studentendieverslaafd warengevormd. Therapeuten-psychmters,
psychologen, maatschappelijk werkers, psychiatrische verpleegkundigen,

gen en achvlteiten. Niet alle problemen waarvoor de groepsleden zlch
veremgen zijn even ernstlg. Alcoholisme, verslavmg aan drugs, gokken,
zwaarlijvlgheid, ~neurose' enz. verschillen in hun soclale defimtle en

consequentIes. De zelfhulpgroepen verschillen ook wat betreft hun or-

psychiatrische asslstenten nchten een zelfhulpgroep op waann. Zlj een

gamsatie waardoor ook de mteractle tussen de leden op verschil~~nde
mameren verloopt. Sommige groepen hebben eens per week een ?ljeen-

tijdje meedoen of fungeren als katalysator die anderen aanmQedlgt zo'n
..."
groep op te nchten.
De therapeut in de grote stad die clienten wIl VerWljZen kan een lust van
I
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komst bij elkaar thuis; AA-leden ontmoeten elkaar vaak verschIllende
keren per week m hun vergaderrUlmte of een lid woont verschillende
187
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groepbijeenkomsten per week bij; en de leden van Synanon wonen vrijwillig m een gemeenschap die over alle belangrijke aspecten van hun
leven controle uitoefent. Sommige groepen zijn alleen aan hun leden
bekend of in de plaatselijke gemeenschap, terwijI weer andere aangesloten zijn bij een nationale orgamsatle. Deze en andere verschilpunten
maken het moeilijk een strilete vergelijking tussen de groepen en bepaalde generalisatIes te maken.

I

leden zijn met verplicht een professlOnele opleiding te hebben gevolgd
of een diploma of certificaat te hebben: maar elke club of beweging
kan leden opleiden die een leidende posihe willen gaan bekleden. De
lederi bepalen doel en procedure van de theraple: binnen de groep elkaar
helpen een bepaald probleem op te lossen of een bepaald gedragspatroon te Veranderen.

13.2.2
De analyse van zelfhulpgroepen IS gebaseerd 'Op een 'soclOlogische;
construct'" of 'ideaal'-type. Deze geconstrueerde typen of modellen bestaan m de werkelijkheid niet. zij steIlen een pool van een continuum
voor. Als zodamg kunnen zij vergeleken worden met hun tegenpool,
welke op dezelfde wijze kan worden geconstrueerd. Het type zelfhulpgroep IS de club of beweging die probeert bij de leden zoveel mogelijk
IDterac!Ie en onderlinge hUlp aan te moedigen. Dit vraagt volledige openheid van de leden en geeft hun de gelegenheid om een steeds hogere
positle binnen hun club of bewegmg te verwerven; hierbij IS bepalend
de mate waann zij hun maatschappelijke problemen oplossen of hun ongewenst gedrag veranderen.

I
I

Mijn observaties zijn met aIlemaal even belangrijk of deugdelijk - versCheidene worden onder verschiIlende kop]es vermeld hoewel dan de
nadruk ligt op andere aspecten ervan. De volgende categorien zijn onderscheiden: Procedures en structurele kenmerken, Wederzijdse hulp,
Waarden en normen, Het psychologlsche systeem, Het soclale systeem
Groepstheraple, en IdentificalIe met de groep.
13.2.1

De leden van de groep houden zelf het beheer over de admmlstralIe
en de verantwoordelijkheid voor de boekhouding m eigen hand. Zij Vlilden dit gunslIg voor de theraple. Men vraagt om vrijwillige bijdragen,
van de gevallen wordt geen verslag gemaakt en de bijeenkomsten die
(bijna altijd) openbaar zijn en waarvoor bezoekers en onderzoekers worden Ultgenodigd, worden volgens een van te voren bekend gemaakt
schema gehouden. Elk groepslid kan zoveel verschillende, geplande
bijeenkomsten bijwonen als hij maar wii, hij kan wegens een speclale of
dringende reeten een bijeenkomst organiseren en hij kan een beroep doen
op de and ere leden als hij ze nodig heeft. De vergadermgen worden in
hUlzen, openbare gebouwen en ID gebouwen van parlIculieren, vergaderzalen enz. gehouden. Deze zijn niet ontworpen of neergezet voor psychotherapeulIsche doelemden maar gehuurd of beheerd door de leden. De
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Alle leden van de groep zijn gelijk. De leiders zijn degenen die de anderen helpen om het doel van de behandeling te bereiken. De leden fungeren als therapeut op grond van hun vermogen hun gevoelens te tonen,
een sfeer van empathie te scheppen en de pogmgen van de anderen aan te
moedigen en te steunen om te veranderen volgens doel en middelen van de
verenigmg. Leden erkennen voor elkaar, dat zij IDlslukkeIingen., abnormaal, onrijp, ~neurotlsch' enz. zijn. De led en leggen hun gevoelens voor
elkaar bloot. Iedereen heef! het probleem of gedrag dat hen tot 'gelijken'
maakt aan den lijve ondervonden: alcoholisrne, drugverslaving, zwaarlijvigheid, 'neurose' enzovoorts. Ometat de leden hun gevoelens tonen
en vergelijkbare ervaringen in hun leven hebben opgedaan, fungeren ze
voor elkaar als een rolmode1. Zij identificeren zich met elkaar en trekken
elkaars vermogen tot begrip en empathie met in twijfel. Door hUn houdingen ten opzichte van elkaar bereikt hun mteractle een diep menselijk
mveau.
13.2.3

Procedures en structurele kenmerken

Wederzijdse hu!p

Waarden en normen

De leden zijn genelgd hun probleem of ongewenst gedrag te beschouwen
als een gezondheidsprobleem. Ze beschrijven zlchzelf als 'zlek'. Maar
hun houding is moraliserend en veroordelend. omdat ze vmden dat afwijkend, onverantwoordelijk. zelfverniehgend enzovoorts gedrag veranderd moet worden. Zij roepen bij elkaar schuld en schaamtegevoelens
op en zij straffen elkaar somS voor ongewenst gedrag. Zij vmden een
gOdsdienstIge houding belangrijk en maken gebruik van geeste1ijke of
beZlelende motieven.

13.2.4

I
I

I

I
I

Het psycho!og,sche systeem

De led en stellen diagnoses en bespreken elkaars verleden om de oorzaken van de huidige problemen te bepalen, maar zij moedigen psychologlsche regressle met aan. Zij dragen 'inZlchten' en 'interpretatles' op
basis van onbewuste 'processen' en genetisch en ontwikkelingspsycholo189
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psychische verandering en een verhoogd zelfbewustzijn kunnen bewerkstelligen. Zij maken elkaar soms belachelijk, vallen elkaar zeer veel aan

gisch matenaal aan. De leden zoeken naar de <onderlinge oorzaken'
van de huidige problemen die zij naar het 'medisch model' beschouwen

als 'symptomen', Zij houden Zlch echter met bezlg met 'symptoomsubstitutle' of met het ontstaan van ernstlgere problemen als de oorzaken
niet ontdekt worden. Gedrag dat niet overeenkomt met de officiele prinClpes en doeleinden van de beweging, wordt beschouwd als een bewijs
dat het lid nog met klaar of bereid is om zijn plaats m de vereniging m te
nemen en de discIpline ervan te accepteren: zulk gedrag toont ook zijn
'stomheid', en 'onrijpheid', 'gebrek aan wilskracht' of zijn te genng
verJangen om te veranderen.
De led en interacteren met vele anderen en ervaren veel 'overdracht'-

relatlCs met de leider, De leden stellen elkaar aansprakelijk voor hun
gedrag, ongeacht de oorzaken; zij erkennen elkaar excuses met - die
helpen de beweging immers niet om haar doel te bereiken en kunnen
anderen schaden. Zij hebben expliclet omschreven verwachtingen en

doelemden en proberen elkaar te helpen bij het oplossen van hun problemen en het veranderen van hUn gedrag in overeenstemmmg met de
grondbegmselen van de groep, Hun eerste zorg betreft hun elgen en andermans gedrag. Ze steunen elkaars pogmgen om effectlef te kunnen
functlOneren door bijvoorbeeld aanmoedigmg, 'bevestiging', vermamngen, belachelijk maken enzovoorts, om elke dag een stukje dichter bij
hun doel te komen, wanneer ze de toekomst in het oog houden. Zij werken dus volgens het leermodel.
ledereen die het probleem heeft, waarvoor de groep IS opgencht, kan lid
worden. want de leden seiecteren elkaar niet en zij koesteren de hoop
iedereen die Zlch aanslUlt bij de groep te kunnen helpen, Tegelijkertijd
echter laten zij hun groep niet m gevaar brengen door het afwijkend gedrag van een lid, dat het welzijn van de anderen kan bedrelgen of de
bewegmg vermetlgen of schaden, Zij kunnen daarom op die gronden een
toekomstig lid weigeren of een lid royeren. Hoe ernstiger lemands probleem IS, des te meer zullen de anderen hem willen bewijzen dat hun
beweging effectief is. Zij spannen zlch meer voor hem in want hij heeft
grotere mogelijkheden als leider van een groep, doordat hij in de samenlevmg en aan de toekomsllge leden verslag kan doen van het verschil
tussen zijn vroeger en tegenwoordig gedrag,
De leden zijn actlef in hUn relatle tot elkaar, Zij nchten hun aandacht
op het probleem dat aan de onle IS en nemen aan dat zij, door de pnncIpes en methoden van hun bewegmg te volgen, leder lid helpen bij het
oplossen van zijn specifiek probleem en dat zij daardoor een mnerlijke,
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en zij roepen soms agressICve en vijandige gevoelens op; zij beschouwen
echter een dergelijke aanval of provocahe als Ultdrukkmg van bezorgdheid en de zorg van de anderen. De Jeden veronderstellen dat de ervaringen m de groep door zullen werken in het dageJijkse leven van de leden
- waann de groep een belangrijke plaats mneemt. De leden proberen een
bevredigende vervangmg te vmden voor het ongewenste gedrag en beschouwen zo'n vervangmg als een effectief middel tot verandering. Zij
mOllveren en steunen voortdurend elkaars Ultgesproken verlangen tot
verandenng door elkaar te bevestlgen en door materiele en niet-materiele
beloningen van velerlel aard, Er wordt gebruik gemaakt van ceremOUles
en ntuelen ten aanzlen van bepaalde data of actlVltelten om het doel en
de waarde van de groep nog eens te benadrukken. AIs een lid zlch bij de
vereniging betrokken blijkt te voelen of zijn plaats erbinnen wil behouden, zijn de leden altijd beschikbaar om hem bij te staan, Zij geven elkaar
penodiek steun volgens een vergaderschema en bij voortduring, omdat
zij altijd voor elkaar bereikbaar willen zijn. De leden elsen passend gedrag van elkaar, Dergelijk gedrag wordt met veel vuur en soms planmatlg
aangemoedigd, De leden geven elkaar raad, Zij betrekken de familie
van de leden erbij en ontwikkelen speciale programma's voor en met hen.
Behalve met soctale contacten help en de leden elkaar ook als lid van een
commulllcatienetwerk Via welke geruchten en mlichtmgen over banen,
huur van hmzen, aankopen en dergelijke uitgewlsseld worden. De
leden maken hun gehelmen openlijk bekend en weten alles van elkaar.
Hun kenms van elkaars geheimen dient als 'strar voor gedragmgen die
misschien verbonden zijn met de huidige problemen en als ~boetedoe
ning' om hun schuldgevoelens kwijt te raken, De leden vertegenwoordigen geen 'belangrijke anderen', zij zijn die 'belangrijke anderen'; hun
aanvaarding van elkaar is niet symbolisch maar wezenlijk. De leden
moedigen elkaar aan om het de mensen goed te maken, die ze mlsschien
op de een of andere roamer schade hebben toegebracht.
13.2,5

Het soclaie systeem

De leden zijn mtens betrokken bij de groep en iedere ervarmg maakt deel
uit van de therapie - zo neemt men deel aan een manier van leven. De

leden Sllchten een gemeenschap en de relatles binnen die gemeenschap
maken hun pogmgen tot verandenng mogelijk en ondersteunen deze, Zij
voelen Zlch betrokken bij en zijn bezorgd over elkaars problemen van
alle dag en zij helpen elkaar om effechever m hun dageJijks leven te functlOneren, Omdat de leden zich rond een bepaald probleem georgamseerd
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hebben, zijn ze waarschijnlijk heterogener wat betreft opleiding, socIa-

le klasse, ieeftijd, enzovoorts dan groepen die door professlOnals zijn
opgezet. Als leden van een sOClaJe bewegmg met meuwe en posltieve aspecten hebben zij een bepaalde invloed op de gemeenschap en krijgen een
zekere status als lid van hun groep. Zij proberen groepen m hun gemeenschap zover te krijgen dat ze hun bewegmg steunen en maken er op elke
mogelijke manier recJame voor. Diegenen die geen succes geboekt hebben
m de groep, vallen af (en meuwe leden kennen hen niet) terwijl degenen
die hun probleem opgelost hebben,hun plaats m het soclale systeem van
de beweging behouden en verantwoordelijk zijn voor het heJpen en opleiden van anderen.
13.2.6 Groepstheraple

Alle therapJe wordt vemcht m groepen; mdividuen vormen nogal eens
met tweeen een therapeutlsche eenheid binnen de structuur van de groep.
Er ontwikkelen zich leiders m de groep die weer opgevolgd worden als
andere leden anderen helpen het doeJ van de bewegmg te bereiken. Zo
helpen zij elkaar om er persoonlijk beter op te worden. De overwegmg
van de leden is: 'wat IS het meest in het belang van de groep?'" want
door daarnaar te streven helpt elke deeJnemer zichzelf en de anderen het
best; de beweging wordt georganiseerd rond een specifiek, gemeenschappelijk probleem; de leden hebben ongeveer dezelfde geschiedems achter
zich en willen hetzelfde probleem te boven komen - dus zijn zij voor eJkaar een rolmode1. Iemands vroegere status bUlten de groep (zijn beroep,
rijkdom, maatschappelijke bekendheid enzovoorts) kunnen mvloed
hebben op zijn status in de groep: hij wordt waarschijnlijk strenger behandeld als hij ermee probeert te manipuleren. De leden verwerven hUn
status binnen de groep door hun vroegere gedrag te stellen tegenover
het huidige, door anderen te helpen, door als 'sponsor' te fungeren
en door grotere verantwoordelijkheid in de groep op zich te nemen. De
interactie tussen de leden vormt een steeds aanwezige gelegenheid tot
zelfonderzoek, tot beoordeling van zichzelf en door anderen, en tot gedragsverandenng. Zo komt het, dat het groepsverband het de leden mogelijk maakt werkelijk iets voor elkaar te bet,ekenen en fundamenteel hun
gedrag en houding te wijzlgen. Zij zijn zlch bewust van hun onderlinge
afbankelijkheid en zij bekommeren zlch om hun eigen en andermans
pogingen om de problemen op te lossen en hun gedrag te veranderen
- zo willen zij het bestaansrecht van de groep bewijzen waaraan zij zlch
hebben gewijd. Zij staan altijd en onmiddellijk voor elkaar klaar en
het door een ander te hulp geroepen worden geldt als een bewijs voor
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waardenng. Men steU het zeer op prijs en het versterkt de waarde van

de bewegmg.
13.2.-7 Identificatte met de groep
De leden identificeren zlch met hun groep. Hun zorg geldt met hun functioneren als therapeut. Zo kan het gebeuren, dat zij vermeuwmgen op

psychotherapeutlsch gebied mtroduceren. Aan de onderlinge relaties Zlt
geen economlsch aspect en de leden zijn daarom wat dat betreft ook met
gevoelig voor mampulatles en verleidingen. Waar professlOnele therapeuten deelnemen aan de groep, spelen zij een hulprol en worden zij gedomineerd door de leden. De groep vertegenwoordigt en accepteert de gemeenschap plus het gezag, de waarden enzovoorts ervan die door de leden
worden geaccepteerd. De houding van de gemeenschap tegenover de
groep kan varieren van vijandigheid tot actleve steun; meestal is zij scephsch en vol weerstanden. De leden horen tot een groep die mobilitelt
binnen de groep zelf aanmoedigt; en hun succes wordt afgemeten naar de
mamer van doen en de waarden van hun beweging(die ontieend zijn aan
de maatschappij waann de leden leven). iemand kan afbankelijk raken
van de groep - wat net zo iets is als afbankelijk zijn van een verslavmg
(als dat het probleem is) of het kan een plaatsvervangend probleem gaan
vormen. Zij hebben vertrouwen in elkaar op grand van het succes van
de bewegmg bij he! helpen van anderen me! gelijksoortlge problemen als
ze zelf hebben. Zij moedigen elkaar aan om te erkennen da! er een grotere
mach! dan zijzelf bestaat - (hoe zij die macht ook omschrijven) - en dat IS
een bran van steun.
13.3

CONCLUSIES

13.3.1

Structuur en procedures:

I Een belangrijk element m de psychotheraple IS de menselijke rela!le
die tot stand komt tussen therapeut en client. AIs het wezenlijke van een
menselijke relalle met met geld gekocht kan word en, IS het een contradictio in termmls om geld te vragen voor een psychotherapeutische behandeling.
2 Psychatherapie moet gegeven warden zonder bureaucratische elementen als: honoraria, verslagen, vas!e afspraken, beslotenheid. aparte settmgs, beroepsopleiding enz. Alleen de elemen!en waarvan de deelnemers
zelf zeggen dat ze kunnen helpen en die ze willen accepteren om hun doel
te bereiken, mogen meespelen.
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13.3.2

I
I

Wederkenge re/alles lUssen de therapeut en de client:

7 Psychotherapeullsche doelstellingen moeten explic1et vermeld worden
en alle therapeutische activitelten moeten geevalueerd worden m relatie

De therapeut moet 1emand zijn die door de anderen wordt Ultgekozen

tot de vraag: hoe goed helpen zij.de client om het gestelde doel te berei-

op hun basis van cntena die zij zelf opstellen. Deze kunnen inhouden dater

ken?J

gevraagd wordt om een bepaalde opleiding, scholing of ervanng met het

8 Procedures die goede resultaten bij de psychotherap1e geven zijn: met
anderen de ervaringen Ultwisselen, die geleid hebben tot het probleem-

probleem of het ongewenste gedrag etat ze willen oplossen.

13.3.3

I

Waarden en normen:

1 Spirituele en bezielende opvattingen en methoden kunnen met Sllcces
In de psychotherap1e gebruikt worden.
2 Normen en standpuntbepalingen kunnen met succes

In

de psychothe-

raplc gehanteerd Warden.

1

I

gedrag, toegeven dat men anderen schade heeft berokkend eu proberen
die schade goed te maken. Bij dit alles werkt men liever m groepsverband
dan alleen (Mowrer, 1964).
9 N egalleve en vijandige houdingen en gedragmgen zoals wmand Ult de
groep belachelijk maken, het geven van straf en Ultstotmg Ult de groep
kunnen er toe bijdragen dat de client zijn gedrag wijzlgt, als hij maar
weet dat anderen die een ctergelijk gedrag en houding tegenover hem ver-

tonen, zlchzelf volledig voor hem hebben opengesteld en een totale therapeutlsche relatIe met hem zijn aangegaan.

13.3.4
I Het

Het psychO!oglsche systeem:
bij de psychotherapie niet altijd nodig dat de oorzaak in het

ID De therapeut moet belonmgen geven als de client zijn ongewenst gedrag verandert.
00-

11 Het geven van adVlezen kan constructlef gebruikt worden in de psy-

bewuste of in de ontwikkeliug van de persoonlijkheid waardoor het ge-

chotherap1e.
12 De psychotherap1e moet zlch beZlghouden met de client m zijn dage-
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drag is ontstaan, onderzocht en gelnterpreteerd wordt en lO een dergelijk
onderzoek a1 nuttig macht zij n. kan het door ongeschoold personeel
worden gedaan.
2 De leden van zelfhulpgroepen 'analyseren' elkaar, zij geven 'inZlcht io'
en een 'interpretatle van' elkaars gedrag, gedachten en gevoelens. H oewei
velen geloven dat dit de oorzaak van de psychologische verandermg IS,

lijkse doen en laten en met de relatie van de client met al zijn ge:z;msleden.
13 Als de therapeut we1mg over zlchzelf vertelt, ontkent hij de menselijke relatie die hij wil bevorderen. Hij vermindert daarmee het resultaat.
14 De therapeut heeft succes al naar gelang hij door zelf het voorbeeld
te geven nieuwe gedragsregels aan zijn client 'leert'o

IS het waarschijnlijker dat er verandenng optreedt omdat van elk lid verwacht wordt dat hij zich aanpast aan het gedrag dat door de groep als

passend lS omschreven. Conform1te1t wordt zeker gesteld Via diverse
groepstechmeken.
3 Psychotherapie die gedrag en houding verandert zonder de <onderliggende' oorzaken op te sporen. veroorzaakt geen 'symptoom-substitutle'.
4 Voor psychotherapie IS het creeren of analyseren van de coverdrachtsneurose; met nodig.
5 V oor psychotherapeullsche veraudenngen lS het geen noodzakelijke of

voldoende voorwaarde, dat de houding van de therapeut tegenover de
client er een

IS

van 'positieve en onvoorwaardelijke consideratie'.

6 De therapeut kan gebruik maken van erkennmg en belonmg voor de
mspannmgen en de wenselijke gedragmgen en houdingen van de client.
Omgekeerd kan hij ook straf hanteren voor het gebrek aan mspannmg
en gewenste gedragmgen en houdingen. Allebe1 worden zij gebruikt om
het gezamenlijk omschreven doe!: de client helpen zijn doel te bereiken
nader te brengen.
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13.3.5 .Het soclale systeem van de therapie:

I De psychotherap1e moet de mensen aanmoedigen om zich bij anderen
betrokken te voelen en-samen met hen deel te nemen aan gemeenschappelijke activltelten en inspannmgen.
2 De blijvende deelname van degenen die door de groep geholpen zijn,

ondersteunt de verwachtmg van nieuwe leden dat zij de hulp die ze nodig
hebben, zullen krijgen en dient zo als een 'self-fulfilling prophecy'
3 De psychotherapie moet worden opgevat en m praktijk gebracht als
sQciale mteractie (het sociale leren) tussen peers m plaats van een verkenning tussen de twee !psyches' van therapeut en client.

4 Ofschoon de leden van de zelfhulpgroepen zeggen m het 'medisch
model' te geloven, gedragen zij zlch volgens het leermodel.
5 De ontwikkeliug naar een meuwe referenllegroep van belangrijke anderen die deel Ultmaakt van een soclale beweglng waarvan de leden tegelijkertijd elkaar m staat stellen en dwingen tot gedrag dat zij gezamen195
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lijk als gewenst en geschikt voor zichzelf beschollwen, IS een zeer belangrijke factor die de leden van zelfhulpgroepen help!.
13.3.6

I
1

therapeut en client'. De zelfhUlpgroepen bestaan Ult mensen met een
gemeenschappelijk probleem die met elkaar in relabe van gelijken staan
waarin zij zichzelf tenvolle voor elkaar openstellen. Binnen zulke
re!atles en in de tegenwoordigheid van leden die erkennen dat zij door

GroepstherapLe:

de zelfhulpgroep geholpen zijn, maken de leden het mogelijk en wenselijk om elkaars pogmgen, gencht op de verandermg van het e1gen en

1 Groepstherapie moet de voornaamste behandelingswijze zijn.
2 De therapeuten maeten mt de groepsinteractie VQortkomen om de door
de leden gestelde doeieinden te bereiken.

andermans gedrag en de oplossmg van hun etgen en andermans problemen overeenkomstig de methoden en de daeleinden van de groep, te aanvaarden. De procedures en de techmeken waarvan binnen de groep

3 Mensen met hetzelfde probleem fungeren als een vruchtbaar rolmodel
vocr elkaar.
4 De groep of omgeving waann de theraple plaatsvmdt moet de client

gebruik wordt gemaakt, komen van oudsher Ult de leertheone.

de mogelijkheid tot mobilitelt geven.

fel over het doel en de waarde van bepaald psycho(herapeubsch onderzoek. Psychodynamische begrippen lijken mteressanter te zijn als

13.3.7 Identifieatle van de therapeut:

literaire metafoor dan als middel om te onderzoeken wat mensen tot
verandering beweegt. En de relevantie van studies die het aantal keren

I De psychotherapeut moet zijn clienten met problemen aanmoedigen
om zich bij een zelfhUlpgroep aan te slmten of er zelf een op te nchten.
2 Zelfhulpgroepen boeken de beste resultaten als ze geen enthousiaste.
steun uit de gemeenschap krijgen en met door profesSIOnals ge'infiltreerd
zijn.
3 De psychotherapie als een zelfhulpbewegmg levert - of heeft daartoe de

dat de therapeut 'uh uh' zegt, tellen of hoe vaak de therapeut en de
client met de ogen kmpperen, IS met duidelijk. Het doel van de zelfhulpgroepen is mensen veranderen en m een aanz1enlijk aantal gevallen
slagen deze amateurs daann - zo te Zlen vaker dan professIOnalS. AIs de
methoden die de zelfhUlpgroepen ontwikkelden, wetenschappelijk verfijnd en naar die groepen teruggekoppeld zouden worden (natuurlijk met

mogelijkheid - betere resultaten op voar mensen met fieer en verschillen-

hun toestemmmg en medewerking), dan zouden zij zelfs nog meer resul-

de problemen en voor veel mmder geld dan de trad itionele psychotherap1e;
nog afgezien van de psycholog1sche theone waardoor zij geleid wordt en

taten kunnen opleveren dan nU al het geval IS. Die methoden zouden
dan (oegepast kunnen worden m elke professlOnele psychotherap1e die
nodig IS en die dan net zoveel succes zou hebben als de zelfhUlpgroep.

De resultaten die door de zelfhulpgroepen bereikt worden. wekken twil-

de auspicien waaronder zij wordt gehouden.
4 Voorkomen is beter dan genezen. Daarom valt het ander de verant-

woordelijkheid van de psychotherapeut mee te helpen om een soc1ale orde
te creeren waarin de therapeut1sche prmc1pes van de zelfhulpgroep tot
basis dienen voar de reiatles tussen mensen

In

Mocht ik mijn professlOnele objectiviteit verloren hebben en met-

profesSlOneel enthousiasme ten (oon spreiden voor de zelfhulpgroepen,
dan is dat gedeeltelijk te wijten aan de neerbUlgende en betuttelende

de bredere samenleving.

houding van traditlOneel werkende therapeuten tegenover deze beweging. Het is nogal ergerlijk. als een traditioneel psycho-therapeut een
13.4 SLOTOPMERKINGEN

Het IS belangrijk te erkennen dat de zelfhulpgroepen hun doel bereiken
zonder speciale gedragsveranderingstechnieken toe te passen, zonder echt

naar de grondslag van de idenutelt te zoeken, zonder de menselijke mogelijkheden te onderzoeken, zonder bewustwordingstraining voar de
actualisering van iemands mogelijkheden, zonder de overdrachtsneurose
te analyseren, ~zonder psychodrama, zonder mgeslepen patronen af te
leren, zonder creatief vechten, zonder geestverruimende drugs, zonder
stimulering van de zintuigen, zonder maratonzlttingen, zonder elkaar te
voelen, zonder je kleren uit te trekken en zonder sexueel contact tussen
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verklanng geeft van de zelfhulpgroepen en deze klemeert op baSIS van
psychodynam1sche begflppen, waarvan de waarde als flchtiijn voor behandeling twijfelachtlg is lO Koegler en Brill bijvoorbeeld verklaren
de goede resllltaten van de AA Ult het felt dat de AA '24 uur lang
moedert' over zijn leden, uit de 'moederrol die de AA speelt in het leven
van de alcoholicus', uit de <vertroetelende ror en zij heweren: 'de psychodynamlca van het alcoholisme heeft de rneeste betekems voor de therapie, als zij gezlen warden In het licht van deze relatle'II_
Zij citeren HaymanI2; <als de alcoholist de bodem van het vat bekijkt,

I

komt hij tot de ontdekking dat "je de moeder Ult J'e verbeelding met kunt
krijgen door middel van alcohol'"

II
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Alcoholics Anonymous wordt dan een 'plaatsvervanger voor de
moeder'13 Koegler en Brill beweren oak dat ~om genezen van en besehermd tegen de verleiding om te gaan dnnken, de aleoholieus letterlijk zijn leven aan de AA moet wijden, aan de veelvuldige vergadermgen
en de veelvuldige verzoeken om hulp (om een rnede-alcoholicus te helpen, die m de fout IS gegaan)'14
Zij beweren dat AA een 'godsdienstlg, eultus-aehtlg karakter' heeft en
zij clteren mstemmend Chafetz en Demone l5 als zij spreken over de
'sektarische of cultus-achtlge aspecten van AA'16 _' Bovendien verklaren
zij herhaaldelijk: 'Zij hebben zelfs een bijbel; het oude testament van AA
IS het "grate boek"o "'Alcoholics Anonymous"17. Hun nieuwe testament
IS "The Twelve Steps and The Twelve TraditlOns"18. Hun verlosser IS Bill
W., want hij ont";ikkelde de stappen en tradities en sehreef zijn elgen
gesehiedems; hij IS de voornaamste motlverende kraeht van de AA'l9
Een soortgelijke houding neemt men tegenover S ynanon aan. Koegler en
Brill rapporteren over Synanon: 'Er Wordt gebruik gemaakt van een
uitermate chansmatische aanpak waarbij de stichter. Charles Dedench,
het centrale punt vormt'20 Zij benadrukken het feit dat de Ultwerking
van het charisma als therapeutische macht groot IS en betreuren het dat
de arts veei van zij n chansma verloren heeft, doordat hij steeds menselijker geworden is (!) Ook een klacht van hen IS: 'Er bestaat een algemene
nelgmg om op het traditlOneel gezag af te geven (in Synanon en AA).
Zij benadrukken de supeneure kenms van de groep en de leider. Genezmg vraagt (bij S ynanon) vele Jaren en men kan zlch afvragen of degenen die het programma helemaal hebben doorlopen ooit de band met
Synanon kUnnen verbreken'21
Maar de zelfbulpgroep 'werkt'. En waarschijnlijk zijn en worden meer
mensen geholpen door de zelfhulpgroep dan door alle soorten professioneel opgeleide psyeho-therapeuten bij elkaar; en dat terwiji ze veel
minder theoretiseren en analyseren en veel minder kosten. Mijn geestdrift voor de zelfhulpgroep hangt ook samen met de ervanngen die ik opdeed op de bijeenkomsten van mensen die, wat v~~r principes ze ook
hadden en wat ze ook deden, een zmvolle relatle met anderen hadden opgebouwd en samen met hen problemen die hen ontredderden, hadden
overwonnen. Het is ontroerend. aangrijpend en mspirerend om aan een
bijeenkomst deel te nemen waarin led en van een zelfbulpgroep de hulp
beschrijven die zij van hun medeleden hebben gekregen. Veel van deze
leden worstelden ai jaren met hun probleem, sommlge hadden m de gevangenis gezeten of in een mnchtmg. Anderen waren bij veel verschillende, traditlOneel werkende therapeuten geweest, aan wie ze dUlzenden
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dollars betaald hadden voor de hulp die ze nodig hadden maar met kregen, terwijl ze de versehrikkelijke kwellingen van hun aandoemng moesten doormaken.
De 'geestelijke gezondheid' van de Amerikaanse bevolking IS zo'n groot
probleem aan het worden dat alle professlOneel opgeleide psychotherapeuten samen de benodigde hulp met kUnnen geven22 als dat tenminste
de mensen zijn die kimnen helpen23 Maar elke zelfbulpgroep maakt
deel mt van een volksbewegmg die heeft laten Zlen hoe goed zij mens en
kan veranderen. Deze beweging moet nu leren dat zij de rol op zlch moeten nemen de gemeenschap en de maatschappij te veranderen.
Dit verslag van de kenmerken van zelfbulpgroepen IS tot stand gekomen
met behulp van parhclperende observahe. informahe van anderen die
terzakekundig zijn en de bestudering van de literatuur. We hebben bepaalde conclUSles Ult deze kenmerken getrokken over de bronnen en
hulpmiddelen van de psycho-therapeutlsche effeetlVltelt van zelfbulpgroepen die misschien van betekems kunnen zijn voor de begmselen en
de praktische toepassmg van de psycho-therapie. Het is nu nodig het
resUltaat met dat van and ere methoden te vergelijken en de oorzaken van
de effeetlVl!eit van het proces m de zelfbulpgroep met nauwkeunger
instrumenten dan de mdrukken van een climcus te meten om preCles vast
te stellen wat het is waardoor zelfhulpgroepen 'werken' - en ze voor SOffimlge mensen met problemen effeetiever doet zijn dan de traditlOnele
psyeho-theraple.
NOTEN

1 Een eerdere versle van dit paper werd aangeboden aan her symposIUm: 'PsyChotherapy
Groups Without ProfesslOnal Leaders' tijdens de 76e Jaarlijkse convenue van de Amencan
Psychological AssocIatIOn. 2 sepiember 1968. San FranCISCo, California.
2 Hurvitz hanteert het begnp 'peer self-helP Psychotherapy group' (P.S.H.P.G.). Omwille
van de leesbaarheid spreken wij over ze1fuulpgroepen (verL).
Men moet de ze1fhulpgroepen onderscheiden van de vrijwilligershulp of bezoldigde
hulpverlemng door armen die werkzaam zijn als met of seml- professlOneel personeel in
gemeenschapsprojecten en bij instellingen. Zie Linda L MiUman en Catherme S. Cilman,
'Poor People at Work, An Annotated Bibliography on Semi-ProfessIOnals m EducatIOn.
Health and Welfare Services'. Washington, D.C. U.S. Depariment of Health. EducatIOn and
Welfare. Z.J.
3 Alcoholics Anonymous: R. F. Bales. 'The therapeutIC roles of Alcoholics Anonymous as
seen by a SOClOloglSf. in Quarterly Journal of Studies on Alcohol, vol. 5, 1944, p. 267-278;
Evan M. Blum en R. M. Blum. Alcoholism, Modern PSYChologlCae approache to treatment,
San FranCISco, 1967; W~ Eckharctt. 'Alcoholic Values and AlcOholic Anonymous', m
Quarterly Journal of Studies on Alcohol, vol. 28. 1967, p. 277-287; I. P. Gellman, The sober
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alcoholic: An organizatIOnal analysIs of Alcoholics Anonymous New Haven 1964' M A
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Journ~/.of Ps~chIatry, val. 121, 1965, p. 1065-1068; G. BUdare. Synanon, New York. 1968·
R. H?lZmger, Synanon through the eyes of a visiting psychOlogist', In Quarterly Journal of
Studies on AlcohOl, vo1. 26, 1965, p. 304- 309; R. Vo1kman en D. R. Cressey 'Differential
aSSOCIatIOn and the rehabilitatIOn of drug addicts" In American Journal of S~clOlogy, vaL
69, 1963, p. 129-142; L. Yab1onsky, The tunnel back: Synanon New York 1965
4 Blum en Blum, a.w.
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6 Idem, p. 158.
7 O. H. Mowrer, Th~ new group therapy, Princeton, 1964.
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14 Van zelfhulpgroep naar zelfhulpmethodiek; enige kanttekeningen bij een
risk ante transplantatie
Pieter van Harberden en Robert Lafaille
'There IS mountlllg evidence that the soctal. and climcal serVIces that professIOnals ... deliver
are often meffective·.
Anthony Vattano
'When we require always more doctors, more psychotheraPlsis, more jailers, more cops, who
is at fault?'
Barry Slevens

14.1 INLEIDING: DEFINIIlRING EN PROBLEEMSTELLING

Men moet welstekeblind zijn wil men op het welzijnserf het verschijnsel
zelfbulpgroep met hebben opgemerkt. Aannemend dat er toch nog
emge vreemden in J eruzaJem zij n, door ons l is dit fenomeen omschreven
als een vorm van niet-professlOnele hulpverlemng, waarbij lotgenoten m
een kleine groep elkaar informatle, steun en bemoediging aanbieden. Het
uitwisselen van ervaringen en emotIes als oak het gezamenlijk zoeken
naar een oplossmg voor de gemeenschappelijk ervaren problematlek
zijn de twee meest dominante kenmerken van het groepsgebeur~n. In dit
verband wordt vaak verwezen naar het 'helper princIpJe; van Riessman,
hiermee aanduidende dat het veelal ZO 18 dat degene die helpt zijn probleem veel eerder onder de kme krijgt dan degene die geholpen wordt.
Met andere woorden door het helpen van anderen, helpt men het beste
zIchzelf2. De aard van de nood IS overwegend Immateneel en psychosoclaal van aard. MeestaJ gaat het om zeer specifieke problemen; zelfhulpgroepen zijn derhalve als 'single-l8sue-groups' te typeren.
Voorbeelden van dit soort groepen binnen de N ederlandse grenzen zijn:
WeIght Watchers (WW), Mensen van Nu, Anomeme Alcoholisten (AA),
vrouwen m de overgang (VIDO), Drugs Anommus (DA), vrouwen van
gedetmeerden. Anonieme Families (AF), Anomeme Gokkers (AG).
Oak talrijke praat- en contactgroepen willen we hlertoe rekenen. Gedacht kan worden aan groepeu als: ouders van LOM-kinderen, van
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if
homofiele kinderen, van autistische kmderen. stomapatienten, rouwen-

den, vrouwen- en mannenpraatgroepen en dergelijken. Dit soort zelfhulpgroepen liggen Illgebed in soclale bewegIllgen (vrouwenbeweging),
belangenbehartigmgsorgamsatIes (Harry BaconclUb, veremgmg van
ouders met gehandicapte kinderen) of andere organisatlOnele kaders (een

burenhulporgamsatie).

I
f

!
!

satIes en soclale bewegmgen, geldt dat de leden samenkomen rond een
weliswaar gemeenschappelijk, doch mdividueel ervaren tekort. Zo heb-

I

ben psonasls-patienten' zlch georgamseerd om hun gemeenschappelijk
belang (een optImale medische behandeIing vaIr de huidziekte) te behar-

tIgen. Binnen de psonaslsveremgmgen zijn nu III regionaal verband groepen ontstaan, waarvan de leden samenkomen rondom hun probleem:

schaamte. De zlekte kan namelijk nogal afstotend werken, kan (geheel
ten onrechte) angst voor besmettmg opwekken. Bespreking van gevoelens
van schaamte en spanmngen (voorai binnen een huwelijksrelatIe) vIlldt
plaats binnen dit soort groepen.
Terugkerend naar het thema van dit artikel. de zelfbulpgroep, merken we
allereerst op dat er wat betreft het aantal zelfbulpgroepen gesproken kan

I
!
I,
I
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ander 0pzlcht hoe divergent ook, convergeren in

we over het door professIOnals bezlgen van de zelfbulpmethodiek. Diteraard gaat het hier om een verzamelnaam welke op dit ogenblik zeer uiteenlopende praktijken dekt8. De zelfbulpmethodiek verwijst derhalve
naar een geheel van therapeutische principes welke door deskundigen

worden aangewend en die ook en voorai in zelfbulpgroepen voorkomen
en gericht zijn op het m groepsverband oplossen of hanteerbaar maken
van een gemeenschappelijk ervaren psycho-socmle problematiek.
Evident is dat deze therapeutische pnncipes mede het proC1ukt.zijn van

een cultuur-histonsche ontwikkeling en dat beinVloeding vanmt de
elgen ontwikkeling van de professlOnele hulpverlenmg (Rogers. Perts,
Schutz, e.a.) niet uitgesloten mag worden geacht'.
De elgenheid van de wetlcwijze van zelfbulpgroepen kan echter onzes
inzlens niet worden ontkend. Negatlef geformuleerd betekent dit dat
groepen waann de zelfbulpmethodiek (door professIOnals) wordt aangewend 'slechts' een ImltalIe zijn van de autonome zelfbulpgroepen.
PositJef geformuleerd, staat de zelfbulpmethodiek tussen de traditlOnele
groepstherapleen en de zelfhulpgroepen.

warden van een crescendo. Dit gegeven alleen al impliceert dat professlOnele helpers zich nauwelijks of niet aan een standpuntbepaling inzake
zelfhulpgroepen kunnen onttrekken. In het proces van meningsvorming
zal een plaatsJe mgeruimd moeten worden voor ervaringen met dit 800rt

groepen. Kenms hiervan IS bepaald geen overbodige luze.
In dit artikel besteden we aandacht aan slechts een reactIe van professIOnals op zelfbulpgroepen: de pogingen om de successen vanzelfbulpgroepen om te zetten III een succesvolle profesSIOnele zelfbulpmethodiek'. Allereerst wordt de zelfbulpmethodiek kort getypeerd. Hiervoor
IS aanslUltIllg gezocht bij Dean en Zusman (punt 2). Vervolgens worden
emge kanttekeningen geplaatst bij de omzetting van zelfbulpgroep naar

III

genomen en omgezet m een methodiek. In het onderhavlg geval spreken

I

er sprake van een noodbewustzijn. Ook voor de

EEN KORTE TYPERING VAN'DE' ZELFHULPMETHODlEK

IS bijvoorbeeld een dergelijk algemeen kenmerk.
Dit dit handelen van zelfbulpgroepen kan en wordt een werkwijze gereconstrueerd en gedestilleerd, welke door professIOnals kan worden over-

groepen die functIOneren m het kader van belangenbeharlIgmgsorgam-

IS
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sterke mate op het vlak van de door hen in kleine groep gevolgde werkwijze of hUlpverleningsmethode. Het reeds vermelde 'helper principle'

kunnen plaatsen.
Zelforganisatie IS een verzamelnaam voor diverse vormen van belangen-

bij dit soort groepen

van de professIOnal in relatie tot dit soort groepen7,

Zelfbulpgroepen,

Aldus stUlt men op de relabe zelfbulpgroep en zelforgamsatIe, een begrip dat door de publicatie van de werkgroep 'Welzijnszorg BWA'
(1974) en III Marge (1977) III zwang IS gekomen. Daar somtijds beide
begnppen - geheel ten onrechte - op een hoop worden geveegd" permltteren we ons een Ultweiding tenemde dit be1endend begnppenpaar te
behartigmg. Hiertoe zijn te rekenen: pressiegroepen. actIegroepen en
soclale bewegIllgen'. Gemeenschappelijk element IS de organisatIe op
baSIS van belangenbewustzijn. Bij zelfbulpgroepen IS dit met het geval;

zelfbulpmethodiek (punt 3). Het betoog mzake deze nskante transplantalIe wordt afgesloten met het aansbppen van de elgen vIsle op de rol

Aanknopmgspunten om de zelfmethodiek te typeren zijn te vmden
bij Dean en Zusman. Dean lO maakt een vergelijkmg tus8en de methodiek

(therapJe) gevolgd door de orthodox'e psychotheraple en die van de zelfhulpgroepen.

\
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Orthodoxse psychotherame

De theraple van de zeljhulpgroepen

Orthodoxse psychotheraf)le

De theraf)le van de zeljhulpgroepen

I Professional, met gezag beklede
therapeut

Niet-pro/esslOneelleiderschap, gelijkheid
m de groep

16 De relabe tussen de patient en de
therapeut heeft welmg directe mvloed op
het maatschappelijk gebeuren.

De intermenselijke verhoudingen tussen
de leden hee/t grote maaIschappelijke
berekems.

2 Honoranum

Gratis

3 Afspraken en notities

Geen a/spraken en notities

17 De dageiijkse problematiek wordt
ondergeschikt gemaak:t aan de genezmg
OP lange termijn.

4 0 p de theraPle gerichte omgeving,
(spreekkamer van de DSychiater,
kliniek, enz.)

Niet OP theraple geflchte omgevmg
(parochielokalen, buurlhUlzen, enz.).

De hoofdklemtoon figt op kleme overwinntngen In het dagelijks leven. Een vot~
gende dag zonder alcohol of drugs, een
vo/gend etmaal zonder angsI, enz.
Steun en gezellige omgang zijn contmu
beschikbaar.

5 Geen contacten met de familie

Familie wordt uitgenodigd om mee te doen

18 Contact en gezellige omgang met de
psychiater bUtten de therame
wordt tegengegaan.

6 De Psychiater wordt geacht normaal
te zijn. Hij identificeert zich niet met
zijn patienten

De leden zijn lotgenoten, zij identificeren
zich met elkaar.

19 Een gering cumulabef dropout
percentage

Een hoog aamal personen die er vroegtijdig
ophouden

7 De therapeut treedt met OP als rol-

De leden zijn een rOlmodel voor elkaar.
Zij moeten elkaar het goede voorbeeld
geven.

20 De patient kan geen geiijkheid met
de psychiater bereiken.

Leden kunnenzelf daadwerkelijk therapeuten
worden.

model, noch geeft hij persoonlijke
voorbeelden.
8 De therapeut stelt zich afzijdig, met
beoordelend en neutraal op. Hij IUlstert.

De leden zijn aktief, be- en veroordetend,
zij ondersteunen elkaar, geven kritiek en
praten.

9 De patienten stellen zich eenzijdig
open ten aanzlen van de therapeut.
Hun onthullingen zijn gehelm.

De leden stellen zjch open ten of)ztch!e
van elkaar. De onthullingen wore/en ten
opzichte van de groep gedaan.

lODe patienten verwachten alleen
steun te krijgen.

De POlfenten moeten ook steun geven.

11 Bezorgd over symptoomverschUlving
indien de onderliggende oorzaken met
worden weggenomen.

Maam aan tot het vertonen van het gewenst
gedrag. Is met bekommerd om symfJ/oomverschUlvmg.

12 Aanvaardt gestoord gedrag en de
ziekte-roi, vergeeft de patient en klaagt
de oorzaak aan.

Verwervt het gestoord gedrag en de zlekterol. Stelt het lid ervoor verantwoordelijk.

13 De therapeut steJt zich wemlg agresslef De leden kunnen wel degelijk agressle/ zijn

op.

tegenover elkaar.

14 De klemtoon wordt gelegd op de
etlOlogle en verkiarend inzicht

De klemtoon wordt gelegd OP vertrouwen,
wilskracht en zelfcontrole.

15 Het herstei van de patient wordt
aJs het ware toevalligerwij s bereikt.

Het meuwe gedragspatroon word!
planmatig overgedragen.
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Zusman duidt hetgeen onder andere in zelfhulpgroepen plaatsgrijpt
aan als 'no-therapy'~ Hij vertolkt hiermee duidelijk het stand punt van
de professlOnalitlet li Hij vergelijkt theraple en no-theraple als volgt:
De vergelijking tussen theraple en no-theraple
therame

no-therame

Doelstelling van de therapeut

Het U1tvoeren van het
voorgeschreven behandeiingsplan

Het bevorderen van een
soepele en aangename
lllreractle

Doelstelling op Jange termijn

Het omkeren van het
verloop van de geestesziekte

Het voorkomen van
secllndalr onvermogen;
het oplossen van het
manifest probieem

Verantwoordelijkheid van
de stafleden

T.o.v. de profeSSIOnal;
T.o.v. de patient

T.o.v. zichzelf
T.o.v. de groep

Rolmodel van het staflid

Professioneel

Rol van ouder ofverwant.

Houding tegenover symptomen

Tolerant, beheerst,
matlgend.

Verwerpend, spontaan,
onderdrukkend.

GroepsdisCIPiine

FiexibeJ, hand having in Spontaan, persoonlijk,
de reactle van de groep
overeenstemmmg met
IS belangrijk
therapelltlsch oogpunt

Theoretlsche fundermg

Essentleel

MimmaaJ
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no~theraple

theraPle
diver~

Selectlecntena Op grond waarvan
patit!nten worden gerekruteerd

therapeutlsche
sltelt

SeleCtlecntena waarmee
stafleden worden aangetrokken
(in vOlgorde)

I opreiding
2 ervanng
J persoonlijke
elgenschappen

persoonlijke elgensChappen
2 ervanng
3 oPleiding

Ethische standaarden van de
stafleden

ProfeSSlOneel

Persoonlijk

Het belonen van de therapeut

Over lange tijd Ultgesleld;
Streng omschreven

Meestal onmiddellijk,
persoonlijk

Het ingrijpen van de therapeut

Zoals voorgeschreven
door de ethiek, de
traditie en de theorte

Hoofdzakelijk natuurlijk
en spontaan.
Niet vastgelegd VIa regels.

Veremgbaarheid van
karakter
I

14.3 NAAR EEN 'OSMOSE' VAN VORMEN EN HELP EN?; KIELLEGGING VAN
EEN ANTWOORD

sector - te gebruiken als een mvalspoort om tot een meer client-genchte
hulpverlemng te geraken.
.. .
Gemeenschappelijke achtergrond van genoemde grensoverschrudmgen
IS het streven naar efficientIe en effectivltelt (van bestuur, hulpverlenmg).
Het streven naar een zelfhulpmethodiek IS hlerop geen ultzondenng.
Tenemde de effectlvltelt van het groepsgebeuren te verhogen worden de
therapeutlsche princIpes van de zelfbuJ:r.groepen door (profe~SlOnele~
therapeuten overgenomen en UltdrukkelIJk aangewend. Deze 'osmose
verschilt m zoverre van de eerstgenoemde dat het 'leentJe-buurspelen'
nu zich als het ware binnenshUls, binnen de hUlpverlemngsfamilie afspeelt: de stap van autonome zelfhulpgroepen maar ~ie binnen een professlOneel kader lijkt klem te zijn: het begeerde goed hgt als het ware om
de hoek.
Als we de sltuatle goed taxeren, dan ZIen de bewoners van het welzijnserf welmg of geen aanleiding om de ontwikkeling van een zelfhulpmethodiek af te remmen of tegen te houden .. Zolang het voor een. goed
doel is, namelijk vergroting van de effecllvltelt van de hulp en het bmnen
de familie blijft, lijkt men geen aanleiding te Zlen om te attaqueren.
Laten we even stilstaan bij deze her en der te beluisteren argumenten.

Pogmgen om te komen tot een zelfhulpmethodiek staan met op zlchzelf,
doch vormen een onderdeeI van een brede maatschappelijke strommg
welke door Van Poelje m het begin van de jaren dertig al werd geslgna1eerd en als een ~osmose; gekaraktenseerd. Van Poelje en later (aan het
emde van de Jaren zeslIg) ook Samsom l2 doelen op het overplanten van
aspecten (orgamsatievormen, werkmethoden en besturen) van de private
naar de publieke sector en andersom.

Over de bijdrage tot een vergrotmg van de effecllvltelt kunnen we kort
zijn. Er IS geen onderzoek bekend waann aan~acht wordt besteed aan de
relalleve effectlVlteit van de zelfhulpmethodJek. Ook al zuHen we de
laatste zijn die de meetproblemen verbonden met effectlVlteltsonderzoekl5 mimmaliseren, zolang er geen onderzoeksresultaten op tafel hggen
IS verwijzing naar mogelijk succes van de methodiek een slag III de lucht
en geen grond om criticl de mond te snoeren.

Gei'nteresseerden In beleids- en plannmgsvraagstukken kunnen vaststeJlen dat anno 1977 deze stroming lllets aan kracht heef! ingeboet. Integendeel, de actuele discusSle over welzijnsplanlllng illustreert de kennelijk
met te stuiten behoefte om de grenzen tussen de private en publieke
sector te overschrijden. Plannmg, een methode die in een militalre
context IS ontstaan IS eerst overgepiant naar de sfeer van de profitorganisahe en vervolgens naar die van de overheid. In de context van de
overheid is deze techmek van beslmtvorming en mtvoering aanvankelijk
'slechts' ingezet voor de aanpak van de 'harde' economische vraagstukken, doch nu recent ook voor de ~zachte' welzijnsproblematlek 13 _

In de welzijnszorg IS het hanteren van hUlpmiddelen afkomstIg Ult de
profitsector voor velen een gruwel. Van Tienen heeft dit aardig verwoord,
toen hij m het kader van een discussle over de techmek kosten-batenanalyse (k.b.a.) de gevoelens van menig welzijnswerker als vo~gt IllS chatte: het edeJe karakter van de zachte sector verdraagt zO'n ruw lllstrum~~t
als k.b.a. met, omdat de in het geding zijnde waarden niet III geld ZIJn
uit te drukken l6 Ook de reache van Van Hooydonk Inzake de (socIal)
marketmg-conceplle l7 IS een duidelijke exponent van bedoelde denkrichtmg op het welzijnserf. Mensen die ZIch tot deze fIchtmg bekenne?
hebben geen enkeJe moeIte met het feit dat binnen de femlmstIsche radlcale theraplegroepen, groepen welke gevormd zijn als ee~ alternatIe~18
voor de therapleen m hand en van traditlOnele deskundlgen, gebrUlk
wordt gemaakt van therapeutische techm~~en aJs transactlOnele analyse
en re-evaluatIOn councelingl9 Het gaat hler dus om techmeken welke

Binnen deze strommg past ook het produkt van Vissers, 'Hulpverlening
op de marketmg-toer'14 In deze recente publicahe doet deze auteur een
mteressante poging om de marketmg-conceptie - een begrip uit de profit206
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in een met-profeSSlOnele context worden gehanteerd. Kortom, ook hier
past het etiket 'osmose' van helpen.

de kenmerken om deze context te kunnen vervangen. Integendeel, In de
setting van de georganiseerde hulpverlening zijn elementen aanwijsbaar

Blijkbaar is de herkomst van een en ander voldoende grond om over de
een hel en verdoernems Ult te roepen en voor de ander de rode loper Ult

welke de methode eerder ontkrachten dan in haar waarde hand haven.
Een korte exercltle op het terrein der symboliek kan onze steUingname
adstrueren.

te roUen. We zauden in dit verband oe vraag kunnen steHen of het hier
nu gaat om een bepaalde vorm van positleve discriminatie, etnocentrisme

of liefdespreutsheid 20 We zullen ons nu evenwel beperken tot emge prozalsche kanttekemngen bij de door ons gesignaleerde transpJantatle.
Het is naar onze mening een misvatting om de distantie tussen zelf-

hulpgroepen en professlOnele hulp als gering te beoordelen. Ook al gaat
het om twee vormen van helpen, de oplettende toeschouwer kan vast-

stellen dat de aard der noden aanleiding heeft gegeven tot geheel elgen

I
\

I

methoden van helpen. Koppeling van de aard van de nood en.de hulp-

methode betekent de noodzaak om op het welzijnserftenminste een dneverlemng respectlevelijk familiale en burenhulp) zelfhulpgroepen als

een elgensoortige hulpbron te onderkennen21 Slechts wie de elgenheid
van dit drietal mlskent kan plelten voor een onderlinge verwisselbaar-

meen IS. De methode IS ontwikkeld m autonome zelfhulpgroepen en IS
binnen deze oorspronkelijke context bruikbaar en effecHef gebleken22
De centrale vraag moet dan ook zij n: is het mogelijk om de context waar-

vertegenwoordigers van het etikettermgsperspectlef. Belangrijk voor de
hulpverlemng in dat soort situatles blijkt de rol te zijn, die gespeeld
wordt door processen, welke men ZOll kunnen aanduiden als <symbolische transformaties' van de werkelijkheid 23
Hieronder dient te warden verstaan dat de enige of aIleszms belang-

tijdige buitenstaander verandert er in eerste mstantle mets aan de ·ob-

transplantatle kan niet

VlSle zien voorstanders van de door ~ns geschetste ~osmose' van helpen
nauwelijks of niet dat de zeUbulpmethode een contextgebonden feno-

lichtbakens waarlangs de dynamlek van definitle en herdefinitie zich kan
bewegen. Op de rol van de symboliek m de hulpverlemng werd reeds
uitvoeng gewezen onder andere door de Freudianen en recent nog door

Jectleve' conditIe, die door hem als oorzaak van de noodsltuatie word!

heid der methoden.
anders dan het contextvrije karakter van zelfhulp verdedigen. In onze

situatIes IS erg groot, omdat symbolen de funche vervullen van

rijkste verandenng, die 10 de sltuahe van het noodlijdende mdividu plaatsvmdt, een verandenng betreft m zijn zelfbeeld en ziJn interpretatle van de hem omnngende werkelijkheid (U mwelt). Voor de onpar-

tal hulpbronnen te onderscheiden. Vandaar ons standpunt om naast
de hulp vanmt primaire en secundaire kaders (georganiseerde hulp-

Wie hoopt op en gelooft in een succesvolle

De mvloed van symboliek op het leningen van psycho-sociale no od-

I
I
I

aangezien. Deze symbolische transformatie blijkt echter m een volgende
fase zo mVloedrijk en krachtig te zijn, dat de objectIeve ondergrond van
de sltuatle erdoor wordt gewijzigd en er een voor het desbetreffende mdividu veel gunstigere sltuatie optreedt. Zo blijkt de ~toverformule' van

de AA voornamelijk te berusten op een herdefinienng van de sltualle
waann de alcoholist verkeert. en wel deze van een 'dronkaard' naar die
van een <zieke'24 Voor de onpartijdige en argeloze bUltenstaander verandert er uiteraard niets aan de -zaak zolang het desbetreffende mdividu

mateloos blijft dnnken. Ook zijn biologlsche constltulle verandert met

m zelfh Ulp IS ontstaan (lotgenoten onder elkaar) m te ruilen voor een
and ere context (het kader van de professlOnele hUlpverlenmg)?

door een dergelijk woordenspel.
Voor de alcoholist evenwel - zo blijkt uit de overvloedige literatuur ter-

Hoe aantrekkelijk ook voor crealleve geesten, het loslaten van de oor-

zake - IS dit de belangrijkste stap naar herstel en de sleutel to! zijn 'drooglegg1Og'.

spronkelijke context is steeds, een nskante onderneming. Bij wijze van

prelude op diepgaand onderzoek naar de consequentles van dit soort
omzettingsprocessen, voorspellen we m het geval van de zelfhulpmethodiek een negatieve uitkomst. Door het los1aten van de oorspronkelijke

context verliest de hulpverlemngsmethode aan kracht. De methode
droogt als het ware op omdat ze wordt losgemaakt van haar voedingsbodem: mensen met eenzelfde probleem die tenemde raad hun heil bij
elkaar zoeken. Het kader van de professlOnele hulpverlemng omvat niet
208

Vaak worden deze symbolen belichaamd 10 ntuelen of in de ideologle
van de zelfhulpgroepen (cf. de 12 stappen van de AA). Voor buitenstaanders komt deze symboliek vaak als vreernd en als onbegrijpelijk over.
Onder professlOnals werken ze soms als een bron voor het afwijzen of

bekrillseren van de belreffende hUlpverlenmgsvorm25
Het IS onze overtmgmg dat de context van de zelfhulpgroepen symbolen
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bevatten welke bewust of onbewust deze symbolische transformahes

kenning van het fenomeen zelfuulpgroep als een eigen - derde - weg
vraagt ruet om een respons III termen van asslmilatie. Anders gezegd. een

begunstIgen of mogelijk maken. Bij een transplantatle van elementen

van de zelfhulpmethode naar andere hulpverlemngssettmgs moet men er
derhalve rekemng mee houden dat, wanneer men welgert bepaalde sym-

symmetnsche opstelling, een welke deze hulpbron m haar waarde laat IS
geboden.

balen mee over te enten, men een aantal randvoorwaarden onvervuld

laat, welke precles het relallef succes van zelfhulpgroepen wezenlijk
bepalen.

Om dit standpunt handen en voeten te geven kan er In de literatuur gezocht worden naar een passend rolmodel voor de professIOnal in relatie

tot zelfhulpgroepen.

A part moet hler worden vermeld de symbolische transformatle, welke
kan plaats gnJpen door een zelfhulpgroep aan te vullen - te verrijken _

Deze30 staat bol van de rollen welke professlOnals spelen, kunnen spelen,
c.q. behoren te spelen. Het zou te ver voeren om deze mer a boire van

met ,cen professIOnal. Oak al oefent de betreffende professional geen

rollen de revue te laten passeren. AangeZlen diverse rollen onder verschillende benam10gen voorkomen, zou men aldus door de bomen het bos

exphclete mvloeo lilt, of zwijgt hij zelfs als het graf zoals in sommlge
psycho-analytlsche groepstherapleen, dan toch gaan er van hem symbo-

niet meer Zlen.

lt~che stu~~h illt. De psycho-analytlCi zijn ovengens zeer wel bekend met

dlt verschlJnsel, welke door hen via de zogeheten "overdracht'26 als een
Een en ander wordt hanteerbaar wanneer men een ordenmg aanbrengt

therapeutlsch mlddel bij liltstek wordt aangewend. Vanlilt de sfeer van de
zelfhulpgroepen kan er op gewezen worden dat alleen al de aanwezlgheid
van profeSSIOnals een symbolische afhankelijkheidsrelatle teweeg kan
brengen, welke de elgenwaarde van de leqen van de groep (althans

naar de positie welke de profeSSIOnal ten opZlchte van de zelfhulpgroep
mneemt intern, extern, of intermedialr. Van deze tnts

IS

voor ons doel

vooral de laatstgenoemde van belang. De professIOnal IS 10 die posllle

somml~e ander hen) kan mhiberen27 Het zlch frequent richten tot deze
professIOnal voar het verkrijgen van raad en advles. een ervaringsgeg~ven ons a11er bekend mt groepsbijeenkomsten, IS hiervan een

noch lid van de groep, noch een volledige outsider, die slechts naar de

mdlCatIe.

positie mnemen, is een tweetal strommgen te onderkennen.

groep verwijst of binnen de groep onderzoelc verncht. Binnen de groep
van beroepskrachten die ten opzlChte van de groep een 10termediaire
Eerstens IS er een categone die we de 'verrijkers' noemen. Zij hebben welIswaar een posilleve atlltude Jegens zelfhulpgroepen ontwikkeld, doch

14.4 OP ZOEK NAAR EEN PASSEND ROLMODEL VOOR DE
PROFESSIONAL

zien 10 het groepsgebeuren aanleiding om te mtervenieren. De helpende
relatie tussen lotgenoten, hoe pOSltIef oak. kan valgens deze categone

In 'The Self-Help Phenomenon'" stellen Bumbalo en Young onder meer

verrijkt worden door een professIOnal die asslsteert bij de ontwikkeling

de volgende vraag: 'Can we, as nurses, Incorporate some of the essential

elements of the self-help approach m established programs to upgrade

van zelfhulpprogramma's, professlOnele technieken 10 de groep toepast,
uit IS op het optimaal gebruik van de voorhanden zijnde potenhes m de

the quahty and effectiveness of our InterventIOn?' Hun antwoord is abso-

groep en dergelijken.

luut poslllef.

De tweede categone stelt zlch evenzeer poslllef op, doch komt op grond

Een antwoord onzerzijds zou een andere en III ieder geval een meer gematlgde toon hebben. In onze visle is de stap van zelfhulpgroep naar

van een andere mschatting van het fenomeen zelfhulp tot een meer af-

standelijke opstelling Jegens het groepsgebeuren. De perceptle van de
zelfhulpgroep als een volwaardige huIpbron leidt ertoe dat men de handen afhoudt van de heIpende relalle. In de vIsle van deze categone houdt
een dergelijke relal1e voldoende mogelijkheden 10 zlch. Men ziet 10 het

zelfhulpmethodiek een nskante ondernemmg.
Ons standpunt29 IS dat zelfhulpgroepen beschouwd moeten worden aIs
een vorm van hulpverIemng die op een totaaI elgen wijze bepaalde positJeve kanten van zowel de primaire als de secundaire hulpbronnen in zich

veremgt en aldus een leemte 10 de bestaande hulpverlemng opvult. Er210

groepsgebeuren geen aanleiding om het een en ander te verrijken of me-

I

I~
I
I

i

thodisch op te tlilgen. Een bescheiden opstelling mondt lilt 10 een voorwaardenscheppende rol.
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Een professIOnal die aldus kleur bekent noemen we m goed nederlands
een facilitator (letterlijk: vergemakkelijker). Zijn profiel omvat onder
and ere de volgende elementen. N aar de groep toe treedt hij imtierend op,
spoort lotgenoten op en brengt ze bijeen. Hij creeert een professlOnele
mfrastructuur, zorgt Voor eengeschikte ruimte, verzorgt de admmistratie,
gaat zonodig op zoek naar gelden, e.d .. Hij draagt op verzoek van de
groep infor:.::atie aan. N aar bmten toe treedt hij voor de groep op als
advocaat; hlJ fungeert aJs p1eitbezorger naar die instanties toe welke bepalend zij n voor de levens- en groelrUlmte van de groep (beleidsinstantles,
andere hulpbronnen). Hij waakt (mede) over het binnendnngen van
ideeen, opvattingen en gewoonten van elders, welke strijden met de opvattmgen en doelstellingen van en binnen de groep. Hij adviseert bij het
benaderen van het publiek.

9 Vooral in praatgroepen en met name In de f.r.t.-groepen IS dit zeer manifest.
10 S. R. Dean. 'Self-Help group Psychotherapy: mental patIents rediscover will~power" III
lnternatzonal Journal of SOCial Psychiatry, vo!. 17, 1977, nr. I, p. 72-78.
11 J. Zijsman, 'No-Therapy': a method of helpmg perSons with problems', In Communuy
Mental Health vol. 12, 1969, nr. 6, p. 482-486.
In overeenstemmmg hiermee aefimeert hij theraPle alS 'any actiVIty m which a member of
a projesszonal group (onze cursIvenng) (or someone reportmg to a member of a profesSIonal group) takes mdirect responsibility for tmprovlllg the mental health of a patient or
client through personal mteractIOn'. (idem, blz. 483). Over de waarde van no~therapy
spreekt Zusman zich ook duidelijk m professIOnele zm Ult: 'No-therapy IS essentially a
method of suppressmg symptoms and encouragmgconformlty. It does not deal directly with
"inner-life" ~ the thoughts and feelings of an mdividual. It IS useful where the character or
severity of symptoms IS such that there IS a great risk of SOCial disability if symptoms contmue. and where a disturbed "inner-life" is either a comparatIvely minor problem or IS not
a problem at all' (idem, p. 486).
12 G. A. Van Poelje, Osmose, Een Aantekemng over het Elkander Doordringen van de
begmselen van Ovenbaar Bestuur en Partlcufier Beheer. Alphen a/d Rijn, 1959, en R. H.
Samsom, Gpenbaar Bestuur en Pnvaat Gndernemmgsbestuur, Alphen aId Rijn, 1971.
Beide publikatles worden vermeld in de dissertatIe van I. Ph. M. Snellen, Benadermgen In
strategleJormulermg. Een bijdrage tOI de beleidswetenschappen, Alphen aid Rijn, 1975,

Reeds eerder hebben we onze voorkeur uitgesproken voor de rol van
facilitator als opstelling vau de professIOnal in relabe tot zelfhulpgroepeu.
Op grond van de hier ontvouwde inzlChten trekken we de conc1usie dat
we van de professional we1 veel vragen, doch niet te veel.

p. 177-178.

NOTEN
I cfr. Van Harberden en Lafaille, 'Zelfhulp' in Maandblad voor de Geesielijke Volksgezondheid, 1977, nr. 11, p. 669-681.
2 F, Riessman, 'The Helper therapy pnnclple', in Journal of the Social Work, vo!. 10,
1965, nr. 2, p. 27-32,
3 Zie bijvoorbeeld het matenaal Lb.v. het Congres: 'Welzijn en Arbeidsongeschiktheid',
Dal~sen, oktober 1977, georgamseerd door de 'Kommlssle Orienteringsdagen'.
4 Zle ~oor de relatIe tussen socIale bewegmgen - actIegroepen _ pressiegroepen:
D. J. T.dborghS, S.0~tale Bewegmgen, een verkennende studie, doctoraalscnptIe. Tilburg,
1976. Zle ook de VlSIe van Wolgang Beck: W. Beck, 'SamenlevingsoPbouw van illusle naar
concrete utoPle. Belangenbehartlgmg door zelforgamsatie', m Marge, 1977, nr. 1, p. 15-21.
OOk gewezen kan worden op Y. Nuyens, Presslegroepen In Belgiii, Leuven 1965.
5 PsoriasIs - m de volksmond schubziekte geheten -IS een huidziekte die bij bijna 3 percent
van de nederlandse bevolking Voorkomt.
6 A. H. Katz en E. 1. Bender, The Strength In Us, London, 1976.
7 Andere benadermgen van dit soort groepen zoals 'self~sufficIent programs, concurrent
rreatment programs, and as sources of informatIOn and users of consultatIOn', zijn o.a. te
vmden 1Il hetartikel van Thomas Powell, 'The use of selfhelp groups as supportIVe reference
communities', III Amencan Journal of Orthopsychiatry, vo1. 45, 1975, nr. 5, p. 756-764.
8 Nederlandse voorbeelden zijn o.a. te vmden in het rapport van JAC~Amsterdam, Patat
mel (1975) en 10 het artikel van M. de BruIll, 'Bestaande hulp kan oorlogsslachtoffers met
goed opvangen', In We1zijnsweekblad, 1977, nr. 13, p. 9-lO. Een mteressant voorbeeld van
een zelfhulpgroep van studenten buiten de landsgrenzen IS beschreven door: Elisabeth
TroJe, Porlriit emer Gruppe. Aus der PraxIs emer Selbsthi!jegruppe von Studenten, Munchen, 1977.
I
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13 Een Ultstekende sctets van de- histone van plannmg IS te vmden m een artikeJ van H. R.
van Gunsteren, 'Planmng en Politiek', 10 Bestuurswetenschappen. 1974. nr. I, p,,27-48.
14 Huub Vissers, Hulpverlemng op de marketmg-toer, Den Haag, 1977.
15 Zie o,a. W. Melief, Evaluatie~onderzoek van het algemeen maatschappelUk werk.
C.R.M., 1976; 1. J ansen, Het effeci van de hulpverlemng. scnptIe, Nijmegen 1972; H. Pierik,
evaluatle-onderzoek OJ) het terrem van her maatschappelijk werk. scnptIe, Nijrnegen 1975.
16 A. J. M. van Tienen, 'Wetenschappelijke hulpmiddelen bij de beleidsvoorbereiding', In
A. Hoogerwerf(red.), Beleid belicht, deel 1,1972, p. 146-147.
17 G. van Hooijdonk, 'Social Marketmg', In Nimobuflelm, 1974, nr. 6, p. 159-162.
18 Knstm Glaser, 'Woman's self-help groups as an alternative to therapy', III Psycholherapy: Theory. Research and Practice. vol. 13, 1976, nr. 1, p. 77-81.
19 cfr. Suzanne KatIer. Zft Je Goed? Amsterdam, 1977, p. 79~102.
20 Het begrm liefdespreutsheid is ontleend aan J. A. Stalpers, Zeltbehoud, aanpassmg en
culluur, 1967, p. 256 en 257.
21 cfr. Van Harberden en Lafaille, a.w.
22 Zie voor gegevens over de effecuviteIt van zelfhulpgroepen:
L. S. Levltz en A. J. Stunkard, 'A Therapeuuc Coalition for ObeSIty: Behavior Modification and Patient Self-Help', In Amencan Journal of Psychiatry, vol. 131. 1974, nr. 4, p.
~23-427; A. J. Coghlan en R. S. Zimmerman, 'Self~Hejp (Day Top) and Methadone Mamtenance: Are They Both Failing?'. III Drug Forum, vo!. I, 1972, nr. 3, p. 215-225; G. Ed~
wards et aI., 'Alcoholics Anonymous: The Anatomy of a Self-Help Group', III SOCial Psychiatry, vo!. I, 1967, nr. 4, p.195-204; G. Iben, 'RehabilitatIOn und Selbsthilfe von Drogensiichtlgen - Ein Bericht aus den USA', III Neue PraXIS, vol. 2, 1972, p. 293-297; A. J. Stunkard, 'The Success of TOPS, a Self-Help Group', III Postgraduate Medicme, 1972, nr. J,
p. 143-147; J. R. Garb en A. J. Stunkard, 'Effectiveness of a Self-Help Group m ObeSIty
Control- Further Assessment', ill Archives of internal medicine. vol. 134, 1974, nr. 4, p. 716.
23 Ook bij gijzelingen en psychisChe conflicrsltuatIes blijken syrnbolische transformatIes
een rol te spelen van met te onderschatten lmportantIe.
24 De allergieconceptte van alcoholisme werkt III dit verband als een adequate pseud overklaring. De felle aanval van P. Philips (971) op deze conceplle IS derhaJve, hoejlllst ook
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vanllIt medisch~biojoglsche hoek, in sOCLOloglsch opzicht kortzichtlg: P. Philips. Alcoholis~
me. Een vergeten zlekte. AntwerpenjRotteroam. 1971. Zie ook het artikel van Trice en
Roman.
25 Onnodig te zeggen Oat klasse~elementen hier van mvloeO zuIlen blijken te zijn. De Jeden
van de zelfhulpgroepen zijn vaak onmachttg om met behoud van hun elgenheid een retoriek
te ontwikkelen die wel voldoet aan de elsen van een sQciaal machtlgere klasse. Hierdoor
zouden zij meer opgeieide krachten kunnen inhuren. hoeWel dit wet zware elsen zal stellen
aan deze deskundigen. Terloops wijzen wij erop dat m het verleden sommlge pnesters of
dommees (o.a. Domela Nieuwenhuis) wel een dergeJijke rol hebben weten te vervullen.
Hun leven was ook vaak vol met tegenkantmgen.
26 Onder overdracht verstaan wij het actualiseren van een vroegere gevoelsmatlge relatle
en een (gcdeeJtelijk) proJecteren van de Oaaraan gekoppelde gevoelens III de therapeut. Zie
J. v. d. Berg, DieptepsychalogIe, Nijkerk. 1970, p. 189-203.
27 efr. Van Harberden en Lafaille, a.w.
28 Judith A. Bumbalo en Dolores E. Young, 'The Self-Help Phenomenon', III American
Journal of Nursmg, 1973, sept., p. 1588-1591.
29 efr. Van Harberden en Lafaille, a.w.
30 Zie o.a. E. 1. Bender, 'The citizen as an emotIOnal activist an appraisal of self-helP
groups III North AmerIca', III Canada's Mental Health, vo!. 19, 1971, nr. 2, p. 4-6: A. H.
Katz, ''Self-help orgamzations and volunteer particIpation III SOCIal welfare', inSoc/ll! Work.
vo!. 15, 1970, nr. I, p. 54~59; N. HurVltz, 'Peer self-help PSYCho-therapY, m Psycho-therapy:
Theory, Research and Practice, vol. 7, 1970, nr. 1, p. 42-47; Th. J. Powell, 'The use ofselfIIelp groups as supportive reference communities', mAmericanJournal a/Orthopsychiatry.
vo!. 45, 1975, nr. 5, p. 757-763; H. M. Trice. 'Alcoholics Anonymous', III The Annals a/the
American Academy of Political and SOCIal SCience, 1958, nr. 315, p. 108-116.
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Inleiding

Pieter van Harberden en Robert Lafai1le

Vanmt een wetenschappelijk standpunt beZIen, IS de stand van zaken
inzake zelfuulpgroepen en -orgamsatles bepaald niet rooskleurig.
Theorievormmg en emplflsch onderzoek verkeren nog in een embryo-

naal stadium. Niet geheel ten onrechte stellen Robinson en Henry' dat
het aanwezige matenaal '( ...) has tended to be either rather romantic

reportmg or the opmlOns of conventlOnal helpers and therapIsts, which
range from patronismg and condescending to the snide and openly
hostile'. In dit licht IS het streven naar het formuleren van nchtlijnen
overmoedig en voorbang te noemen. Zolang een adequate basIs v~)Qr ad-

vIsermg ontbreekt, is het zaak dat wetenschappers zich terughoudend
opstellen, althans wanneer zij willen vermijden voor kwakzalvers aangezien te warden.

II

I

Toch hoeven mensen die beroepshalve of anderszms gecanfrqnteerd
warden met (leden van) zelfhulpgraepen niet met lege handen te staan.
Zij kunnen enig hauvast antlenen aan de vaarhanden zijnde praktijkverhalen. Vit deze verhalen kan men, weliswaar op een weimg systematische en mtui'tieve mamer, de mvloed van een aantal factoren

ap de werking van zelfhulpgroepen aflezen. Gedacht kan warden aan
factoren als:
- de rol van de massamedia
- chansmatIsch leiderschap

- de invlaed van een (zelfhulp)idealagie (eventueel belichaamd in ntuelen en pracedures)
- de aard en mate van orgamsatie (o.a. juridische status en reikwijdte)

subsidiestelsels (financIeel of anderszms)
relabe met deskundigen (beraepskrachten, vrijwilligers)
- amvang en samenstelling der groepen
een eIgen medium (cantactblad, mfarmatIefalders)
de relatie zelfhulp en zelfargamsabe
Deze factoren spelen anzes lnziens een belangrijke ral in de ontwikkeling
van zelfhulpgroepen en -organisaties. N ader onderzoek zal deze rol

I

,I

I

I
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moeten preciseren.

Een dnetal praktijkverhalen2 werd geselecteerd. Zij Werden alle speclaal

VOor deze bunde1 geschreven.

16 Anonieme Alcoholisten

~~startrwordt met de welhaast klassleke zelfhulporgamsatJe Anomeme
1

coho Isten (AA). In de geschledems van de AA zijn diverse aankno-

p ngspunten te vmden om het succes van deze orgamsatie te kunnen lllterpreteren.

SjeJ,Smolders

Deze s~ccesstory staat m sChril contrast met h,et verhaal over'Mensen
yan Nu. Deze club van verslaafden aan kalmerende middeIen is wel-

Iswaar maar een kart leven beschoren geweest, maar het verhaal dat over

deze stIchtIng te v.~rtellen IS. IS dermate leerzaam dat we hieraan een

apart hoofdstlik Wl]den.
Dfri:ijdrage over mannenpraatgn;>epen laat zlen dat het vormen van een
:e Ulpgroep wel degel~k m,?geh]k is, maar dat zo'n groep III de eerste
ase van haar ontw1kkehng dIverse problemen heeft te overwinnen.
NOTEN
I R?binson, D. en S. Henry: Self-help and health, 1976
2 Nlet opgenomen zijn:

~;~ Vtrsl.~g ~an het zelfhUlpproject onder zogeheten thUlsweglopers van lAC-Amsterdam

a ..f?e. Valuatle zelfhuip, Amsterdam 1975)
Een b~drage over vrouwen in de overgang (VIDO)
Een bljdrage over rouwverwerking In de Postjesbuurt
~~~r:-1t Harberde?, P. en R. Lafaille: Documentatlemao zellliulp, Tilburg 1977)
licha v~~~and IS ook ~~levant het verslag van de studiedag van zelfhulpgroepen binnen de
me IJ e. gezondheldszorg (d,d. 14 mel 1977), georgamseerd door de LandeliJ'ke SI,' h
hng W erkWInkel.
c -

~nteressant matenaal i~. 001< te vmden In 'Arbeidsongeschikten roeren zlCh' werl<map nr 10
an de Commlssle Onentenngsdagen, onder redactie van Raf Janssen (december 191'7).

16.1

inle,ding

Anonieme Alcoholisten. meer bekendheid gemetend onder de afkortmg
AA, is een ze1fhulporgamsahe welke bestaat uit autonoom werkende
groepen. Deze groepen worden gevormd door alcoholisten die met dnnken wensen te stop pen (de emge remedie tegen deze Cz1ekte' vOlgens de

AA).
De belangrijkste doelstelling van de AA-ers is 'droog' en 'nuchter"
te warden en te blijven. Onontbeeriijk bij de paging om droog te blijven
IS' de hulp van anderen - vooral andere alcoholisten - en het aanvaar-

den van een Hogere Macht; hoe deze door ieder mdividueel oak gevoeld
en beJeefd mag worden.
De AA biedt de alcoholist die van de drank af wil komen een meuwe
levenswijze aan, waarvan de begmselen zijn vastgelegd m de Twaalf
Stappen:
I Wij moesten onszelf bekennen, dat wij tegenover de alcohol machteloos stonden en dat daardoor ons leven stuurloos was geworden.

2 De overtUlging groeide. dat slechts een kracht, grater dan wij persoonlijk konden opbrengen, ons herstel mogelijk zou maken.
3 Wij besloten onze wit en ons leven over te geven m de hoede van
God, hoe ook ieder van ons persoonlijk Hem aanvaardt.
4 Wij brachten de rnoed op de morele balans van ons leven samen ~e

stellen.
5 Wij beleden God en bekenden tegenover onszelf en tegeno),'er
lemand, die ons vertrouwen won. de juiste aard en omvang van onze
tekortkommgen.

6 Wij waren volkomen bereid al onze karakterfouten in Gods handen
te leggen.
7 Wij vroegen Hem ootmoedig onze fouten te verbeteren.
8 Wij maakten een lijst met de namen van alien, die door ons schade en
Ieed hadden ondervonden, en verklaarden ons bereid dit zoveel mogelijk

goed te maken.
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I
9 Wij gmgen hiertoe onmiddellijk over, behalVe wanneer dit hen of
anderen opmeuw zou kwetsen.
10 Wij maak.ten er een gewoonte van onszelf te onderzoeken en erken-

\

den terstond de fouten, die wij hadden gemaakt.
11 Wij trachten door gebed en overdenking ons contact met GOd. hoe

rende orgalllsal1e die servICe verleent aan alle autonoo m werkende AA
groepen. Voor het echter zover was, heeft de AA ~oeilijke penoden

doorgemaakt; vooral in de plOlllersfase. Toen kree~ ZlJ nog m~ar w,eml#
medewerking, noch van artsen. noch van de pubhClteltsmedla. H Ierb!]

heeft zeker meegespeeld dat men nog teveel gebonden was aan de

ook ieder van ons persoonlijk Hem aanvaardt, te verdiepen, Hem vra-

religieuze inbreng en het agressieve evangeliseren van de Oxfordgroep.

gend ons Zijn wil te doen kennen en om kracht die te volbrengen.
12 Sinds.. deze s!appen ons hebben geleid tot geestelijke bewustwording
pogen Wij deze boodschap door te geven aan alcoholisten en bij ai ons
doen en laten deze pnnclpes na te streven.

Van een echte expansie kan gesproken warden na het verschlJnen van

De AA wordt en is door vele zelfh ulpgroepen als voorbeeld genomen bij
hUn pogmgen om een gemeenschappelijk ervaren problematlek te lijf te
gaan .. Volgens N orns zijn er tenmmste 43 zelfhulpgroepen of -orgamsahes dlC zlch aan de AA en haar prmcipes gesplegeld hebben'. Enerzijds
is dit wel te begrijpen omdat het succes van de AA heeft aangetoond
dat bepaalde problemen (bij de AA het alcoholprobleem) zonder hulp
van professlOnele hulpverleners kunnen worden opgelosl. Uiteraard
dient hlerbij aangetekend te worden <lat aan een aantal randvoorwaarden voldaan moet zijn en dat derhalve de AA niet zonder meer voor
iedereen de ideale oplossing voorstelt3. Anderzijds 18 het ook verwonder-

lijk omdat de orgamsatie en werkwijze van de AA op de bUltenstaander
een vrij mysteneuze indruk maakt, hetgeen met bevorderlijk IS voar een

goed verstaan van de hulpverleningsmethodiek van de AA.
16.2 ONTSTAAN EN ONTWIKKELlNG

De AA IS een bewegmg die III 1935 is ontstaan III Amerika en met name m
Akron. Bill W., een zakenman. en Bob, een arts, beiden verslaafd aan
alcohol, komen III gesprekken met elkaar tot de ontdekking dat het

mogelijk is om met elkaars hulp en door het Ultwlsselen van ervarmgen
van de drank af te blijven. Bill W. had al eerder vastgesteld dat er wts aan
het alcoholprobleem te doen was. In 1934 was een van zijn vnenden,
Ebby, er Via de Oxfordgroep' III geslaagd van de drank af te komen.
Vanaf het moment dat hij door een 'splntual expenence" tot de ontdekkmg kwam dat hij met drinken moest ophouden is Bill W. 'droog'
gebleven. Hierbij heeft hij steun ondervonden van zijn behandelende
arts, dr. W. D. Silkworth, en daarna van de AA. De dag waarop
Bob voor het laatst dronk, 10 Jum1935. wordt als de geboortedag van
de AA beschouwd.
In Amerika heef! de AA zlch ontwikkeld tot een grote, goed functlOne220

Na de defillll1eve breuk met deze religieuze groepenng (1937) begmt een
. ..
groelende bewegmg zlch af te tekenen.
diverse publikahes waarbij vooral het artikel van Jack Alexander m de
Saturday Evelllng Post (1 maart 1941)voor een doorbraatzorgt. In dlt
artikel schrijft hij over ane mannen dle op bezoek gaan bI] een dr?~k

\,

I

aard in een ziekenhUlS III Philadelphia. Zij vertellen hem aat, als hI] mderdaad van de drank af wil komen. zij op leder moment van de dag

naar hem toe zullen komen om hem te helpen. En zij vertelden hem Ook
van de kracht van de AA en van de resultaten die de AA geboekt heeft
(2000 mensen droog m zes Jaar tijd). Vooral door het benadrukken van
de bijdrage van de AA tot het herstel van talloze alcohohsten werd de
belangstelling van velen gewekt.
In de vijftiger Jaren wordt de AA m Amerika steeds meer geaccepteerd.
Er treedt dan ook een stabilisenng III de groel op. Men gaat meer aandacht besteden aan het opbouwen van een goede orgamsatle. Langzamerhand is de AA uitgegroeid tot een hechte service orgamsatle voor het nog
steeds groelend aantal AA-werkgroepen. Naast de a~tonome _werkgroepen worden er ook groepen gevormd In gevangemssen en zlekenhUlzen.

Op dit ogenblik IS de AA wereldwijd vertakt met enkele honderddUlzenden leden. zoals moge blijken Ult de volgende statlsllek Ult 1977 (gedeeltelijk gebaseerd op SChattmgen):
groepen

v.S.
Canada
bUlten V.S. en Canada
ziekenhulZe n
gevangemss en

16.557
2.683
7.597
1.285
1.230

leden

320.913
47.843
134.537
30.792
39.323

(Bron: Umted States AA Directory, 1977)

In Nederland IS de AA door H. J. Krauweel in 1947 ge!ntroduceerd bij
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van de drank af zijn geraakt. Zij helpen de meu~~omers en beg~leide.n

een groep van 7 alcoholisten. Hij had de AA m Amerika leren kennen
en door contacten met Amerikaanse collega's leren waarderen als een

hen in hun moeiIijke strijd. Bovendien maken ZlJ hen de AA f1l0sofle
en manier van leven duidelijk en geven een voo~?eeld van w~~ er door
en met de AA kan worden bereikt. In de wekehJkse groepsb'Jeenkomsten steunt en helpl men elkaar bij het standvas!lg zoeken naar oplOSsingen van leders alcoholprobleem. Ook steunt men elkaar om lId te
blijven va\l de groep en om de TwaalfStappen le.blijven toepassen.
AA-ers helpen elkaar ook als dit nodlg mocht ZlJn, ~oor elkaa~ steun
te geven op ieder moment van de dag, wanneer de drankJank, zoals
zij dat noemen bij hen weer terug keert.

effectleve en succesvolle manier van hulpverlemng aan alcoholisten. In

Nederland ging de groel ontzettend langzaam. Van een stormachtige ontwlkkelmg lOals m de V.S., Canada en Australie, Finland en West Dultsland is (nog) geen sprake. Toch geven vooral de laatste twee jaar een
sterke aanwas van het aantal werkgroepen in N ederland te zien: 57 werk-

groepen m 1975, 80 m 1976 en 84 m 1977. Het aantal AA-ers dat de
wekelijkse groepsbijeenkomsten belOekt lS gestegen tot ± 1350.
16.3 DE METHODJEK VAN DE AA: EEN VOORBEELD VOOR
ANDERE ZELFHULPGROEPEN

De AA beschouwt alcoholisme als een ziekte, waarvan men de Juiste 00[zaak niet kan aangeven, rnaar Waarvan men wel het belangrijkste symptoom kan bestrijden, n.1. het Qvermatige, buitensporige drinken. Met

de hUlp van andere aICoholisten - volgens de AA onontbeerlijk - lS de
kans op Sllcces ill deze strijd Voar vele alcoholisten aanzienlijk grater.
Een aantal kenmerken van de AA-methodiek vinden wij terug in de
zelfllUlpgroepen. Per analogle kan men, mtgaande van de kenmerken
van zelfhulpgroepen, terugredeneren naar de AA. Deze weg zullen wij
hier bewandelen aan de hand van het overzlCht van Killilea'.
16.3.1

a Gemeenschappe/ijke ervaring van de leden

Alle AA-ers noemen Zlch alcoholist. De eerste en emge verelSte voor toetreding tot een AA-groep IS de wens te kennen te geven dat men met
drmken wil stoppen en dit ook daadwerkelijk na te streven. Omdat gebleken lS dal het erg moeilijk lS dit voornemen in absolute zm mt te
voeren, heef! de AA een 24-uurschema ontwikkeld. Men belooft steeds
24 uur mel te zullen drinken en dat belooft men led ere dag opmeuw of
zoals de AA-ers zeggen: men belooft 365 x 24 uur 'droog' te blijven.
Vanuit deze opt1ek is degene die het vroegst IS opgestaan het langste
'droog'.
16.3.2

b Wederzijdse hulp en ondersteunmg

I n de eersle fase van hel proces om le willen sloppen mel drmken. spelen
andere AA-ers een zeer belangrijke rol, men kent binnen de AA het
systeem van ~sponsors'. Dit zijn alcoholisten die door de AA reeds
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c Helper-prmctple

•

Riessman omschrijft het 'helper prmclple' als hel merkwaardige fell dal
de helper eigenlijk meer geholpen wordt door het geven van hulp dan
andersom. In de AA IS dit prmClpe ook Zlchtbaar. Men leeft vOlgens de
Twaalf Stappen om zelf van de drank te bIijven. In de twaalfde slap
wordt de alcoholist aangespoord de boodschap Ook door te geven aan
andere alcoholisten, vooral met de bedoeling om het probleem persoonlijk te overwmnen en tot oplossf.n g te ~re~.gen.
..
Door het sponsorschap kan hlJ of zu ZlJn schuld delgen, zlJn dankbaarheid tonen voor datgene wat de AA voor hem. of haar bet~kent en
bovendien kan men het verworven herstel bestendlgen door dlt herstel
met andere te delen.
16.3.4

d Differentiiile assocwlle

De alcoholist heeft een zelfbeeld opgebouwd rond zijn alcoholprobleem
dat bol staat van ratlOnalisa!les. Hij beschouwt zijn probleem als mmder
ernstig en zegt vaak het op elgen kracht te kunnen en moeten oplossen.
Dit beeld wordt vaak nog versterkt door de (nog) heersende opvattmgen
en normen als zou alcoholisme een teken van zwakte. immorahtelt of
psychopathologlSCh gedrag zijn, dat op elgen kracht en door louter mspanmng te overwinnen zou zijn (de eigen wllskrachtdoctrme).
De AA beschouwt alcoholisme als een ziekte; het is een Zlekte, waarvan
men slechts kan genezen door niet meer te dnnken. Door lllt..te g~~~
van dit concept van alcoholisme - en waar bovendi~nde wekehJkse blJ-

eenkomsten aantonen dat het ook werkelijk mogehJk lS om met meer te
dnnken - krijgt de alcoholist een and ere referen!legroep. Een groep dle
bestaat mt mede-alcoholisten, waarmee hij zijn elgen alcoholprobleem
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kan delen. Zij vormen als het ware een 'thuis" waar hij tot herstel kan
komen.
Trice7 heeft in een onderzoek geconstateerd dat AA-ers met of in mmde-

re mate referenhegroepen hebben, die de eigen wilskrachtdoctnne bezltten, dan and ere alcoholisten. Hij noemt dit negat!eve differentiele
assoclatle omdat D:iet de aanweZlgheid van posltieve defimties, doch de

aan- of afweZlgheld van negatieve definities veel belangrijker zijn bij
toetredmg tot een of and ere groep.
16.3.4

lijke werfkracht dan op reclame. Ten aanZlen van pers, radio en film

II
,1'

I

I,

e Collectleve wilskracht en geloof

Dit heeft de AA geformuleerd m de eerste van de Twaalf Traditles.
Deze tradities zijn geformuleerd om de uniformiteit in de werkwijze en
vooral het voortbestaan van de AA te waarborgen:
.1 0 ns gemeenschappelijk werk moet voorop staan; persoonlijk herstel
IS

afbankelijk van de eendracht

III

de AA.
III

I

het verlangen om op

I

4 Elke groep moet autonoom zijn. behalve in aangelegenheden die an-

I

3 Het emge vereiste Voor AA-lidmaatschap
te houden met drmken.

IS

groepen raken dan wel de AA als gehee!.
5 Elke groep heef! slechts een mtgesproken doel; de boodschap door te
dere

I

I

geven aan de alcoholisten die nog gebukt gaan onder hun drankzucht.

6 Een AA-groep mag nomt als gemachhgde optreden Voor emge bevnende relatie of ondernemmg noch deze financleren of helpen door
het gebruik van de naam AA toe te staan. aangezIen problemen verband
houdend met geld, eigendoril of prestIge ons afleiden van onze voorop-

gestelde geestelijke doelstelling.
7 Elke AA-groep moet zlchzelf volkomen bedrmpen en bijdragen van
bUltenstaanders afwijzen.
8 AA moet zich altijd bepalen tot vrijwillige medewerkers. maar onze
instellingen kunnen speciale medewerkers in dienst ne men.
9 AA als zodamg mag nomt speciaal worden georganiseerd, maar wij
kunnen lllstellingen III het leven roepen of comItes, die direct verantwoordelijk zijn aan hen, in Wler belang zij werken.

'. 10 AA als zodamg houdt er geen menmg op na wat betreft aangelegenheden die met met AA verband houden. De naam van de AA mag daarom nooit worden betrokken

In

enig publiek meningsverschil.

11 Onze gedragslijn mzake publicltelt is meer gebaseerd op persoon224

varing aan andere alcoholisten door en maakt hen duidelijk hoe moeilijk
het alcoholprobleem voor elk Van hen IS. Men informeert elkaar over de

mamer(en) waarop men reageer! op het alcoholprobleem, de moeilijkheden die men daarbij ondefVmdt, en de mtWerkmg die dit alles heeft.

'educaUon by alternatIves' krijgt.

het geweten van

onze groep. Onze leiders zijn toegewijde dienaren - zij regeren met.

16.3.5 f Belang van mformatle: 'educatwn by alternatives'
Door de werkwijze van de AA geeft men elkaar op de wekelijkse bijeenkomsten mfonnaUe. Middels openlijke belijdemssen geeft men zijn er-

Men geeft aan elkaar zijn mamer van leven door: aldus krijgt de ander
alternatieven aangeboden om mt de problemen te geraken of te blijven.
V olgens A blon kan men dan ook stellen dat men door de AA een

2 Wij erkennen in onze groep slechts een Ultemdelijke autoritelt;

een liefbebbende God, zoals H ij Zlch openbaart

moeten wij altijd onze persoonlijke anommlteit hand haven.
12 Anommiteit IS de geestelijke grondslag van al onze traditles, die de
gedachte levend houdt dat prmclpiele overwegmgen voorrang hebben
boven persoonlijke.

11

16.3.6 g Conslructieve aclle voor gemeenschappelijke doelemden
De actIe is gefonnuleerd III de Twaalf Stappen van de AA en de gemeenschappelijke doelemden kan men vlllden m de Twaalf T raditIes
van de AA.
16.4 VERSCHlLLEN MET ANDERE VORMEN VAN HULPVERLENING AAN
ALCOHOLlSTEN

Op de eerste plaats dient genoemd te worden de afweZlgheid van
profesSIOnals in deze vonn van hulpverlening. Men hecht grote waarde
aan het inzicht van de alcoholist en diens ervanngen met het alcohol-

probleem.
Misschien wel het grootste verschil met andere hulpverlenmgsvormen is

de bereidheid van de AA-ers om altijd, d.w.z. 24 uur per dag ter beschikking te staan om een in nood verkerende lotgenoot te ontvangen of-te
woord te staan. In geen enkele andere vorm van hulpverlemng IS een

dergelijke beschikbaarheid realiseerbaar. Verder kan nog genoemd worden de anonieme sfeer waann alle actlVitelten in de AA plaatsvmden.
Men spreekt elkaar aan met de voornaam en met de naam van de plaats
waarllit men afkomstig 1S_ Hoe men verder heet, wat men verder doet.

welk beroep men mtoefend, welke godsdienst men heef!, enzovoorts
dat alles spee1t geen enkele rol m de relatie met de groep en deze
zaken komen m de groepsbijeenkomsten ook nOOIt ter discussie.
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Tenslatte dient nog gewezen te warden op de wijze waarop de AA aan
zijn financien komt. Er is geen contributleplicht. Op de groepsbijeenkomsten draagt leder naar vermogen bij in de onkosten voor het hUren
van de zaal, voor de koffie, enzovoorts. Men zou de AA dan ook de
goedkoopste vorm van hulpverlenmg kunnen noemen.

aan te wijzen in groel en ontwikkeling van de AA in Frankrijk in vergeIijking met Amerika. Frankrijk, waar de bevolking grotendeels R.K. is,
vergelijking met Amerika, waar de invloed van het protestantlsme erg
groat IS.
16.5.3 c EjjectlVltelf en bereikbaarheld van helpende mstantles

16.5 FAVORISENDEENTEGENWERKENDEFACTOREN BIJDE
GROEI EN ONTWIKKELlNG VAN DE AA

De groel en de ontwikkeling van de AA zijn de resultante van een veelheid aan factoren. S ommige daarvan zij n meer extern, andere meer mtern van aard. Uiteraard hebben bepaalde factoren m verscheidene landen een verschillende invloed gehad.

16.5.1 a Culturele mvloeden
De groepsgenchte tradities van de Amerikanen onder meer tot mtdrukking komend III het gemak waarmee men zlch III clubs veremgt en de
sterke identificatIe met die groepen, vmdt men terug m het solidansme en de groepsvormmg bij de AA. Het opt1m1sme en het pragmallsme
van de Amerikanen hebben ondersteunend gewerkt ten aanzien van die
bewegingen die aantoonden succes te hebben; de AA kon aantonen dat
er dankzij haar praktische werkwijze een groat aantal mensen van de
drank af kon blijven.
De AA-werkwijze waarbij ledereen gelijk IS ongeacht zijn religie, ·inkomen, scholing, rang of stand slaat beter aan in samenlevmgen waann
mmder klasse- en standsverschillen zijn aan te wijzen. dan in samenlevmgen waarin deze klasse- en standsverschillen duidelijk liggen.

16.5.2 b Reiigleuze mVloeden
In de AA-methodiek wordt een beroep gedaan op het aanvaarden vaneen
God; hoe deze ook door 1eder mdividueel aanvaard moge worden (vergelijk stap 2-3-5-6-7-11). In een maatschappij waar relig1euze waarden
aanslmten by deze ethiek zal de AA beter tot .ontwikkeling komen.
Bovendien, zoals we hebben gezien. waren de invloeden bij het ontstaan
van de AA VanUlt de Oxfordgroep erg groot. De 'Protestantse ethiek'
die de nadruk legt op schuldbewustzijn, berouw, soberheid, mnerlijke
kracht, enz. vertoont veel overeenkomst met de manier van leven in en
met deAA.
Gezien vanuit de religieuze achtergronden zijn er duidelijke verschillen
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Zo er voorheen al sprake was van hulpverlenmg van alcoholisten waren
de successen genng. De AA bleek een alternallef te zijn voor de vaak
falende helpende mstanties. Oak de mate van bereikbaarheid van de
helpende mstant1es heef! mvloed gehad op de ontwikkeling van de AA.
In Amerika was en is het voorZlenmgenmveau met zo hoog als mons
land. Bovendien zijn de kosten verbonden aan het verkrijgen van hulp in
Amerika aanZlenlijk hoger dan m N ederland, omdat N ederland een
beter en goedkoper verzekenngssysteem heef!.
Het ligt voor de hand dat men m Amerika makkelijker voor AA zal
kiezen, omdat AA een erg goedkope vorm van hulpverlenmg IS.
16.5.4 d Erkenning door medici en de samenwerking met zlekenhuizen
en gevangemssen
De erkenmng van de AA door steeds meer medicl en toenemende samenwerking met consultallebureau's voor alcohol en drugs (CAD's) heef! de
groe1 van de AA gesllmuleerd. In Amerika IS de waardering van de AA
door de medici groot, hetgeen tot mtdrukkmg kwam m de toekenlll?g
van de Lasker Award in 1951, een onderscheiding welke wordt mtgere1kt
door de Amencan Public Health Assoc1atlOn.
.
De samenwerking met ziekenhuIzen en met gevangemssen" r~su.1terend m
de vonmng van groepen binnen deze mslltuten, heeft pOS111ef mgewerkl
op de ontwikkeling Vall.de AA. Voor de mensen die binnen deze msl1tuten de AA hebben leren kennen betekent de AA een belangrijke steun
wanneer zij later weer buiten de beschermende sfeer van deze mstItuten
zuHen moeten gaan leven.

16.5.5 e Gestegen alcoholgebruik
Het alcoholgebruik per hoofd van de bevolking IS vanafl950 steeds gestegen. N iet alleen is het aantal mensen dat alcohol gebrUlkt toegenomen
(met name meer vrouwen en meer ]eugdigen zijn alcohol gaan gebrUlken),
ook IS vastgesteld dat de alCoholgebruikers meer alcohol zijn gaan gebruiken. S tijgend alcoholgebruik zal steeds meer tot gevo]g hebben dat
mensen moeilijkheden krijgen met de alcohol. De forse st1]gmg van het
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aantal alcoholisten gedurende de laatste Jaren tot meer dan 120.000
duidt hier al op. Gips en Weve" hebben berekend dateremd 1976286.000
alcoholisten en 575.000 overmatIge gebruikers m N ederland waren.
Het aantal alcoholisten wat hulp nodig heeft zal ongetwijfeld toenemen.
o mdat de AA heeft aangetoond dat m de strijd tegen de alcohol succes
mogelijk IS, mag worden verwacht dat de toeloop naar de AA groter zal
worden.
16.5.6 d Werkwijze van de AA
De hier boven beschreven methodiek van de AA heeft een groot aantal
AA-ers de inspiratIe en de kracht gegeven om te trachten hun alcoholprobleem op te lossen.
Echter met voor ledereen bleek de AA die oplossmg te kunnen bieden.
Bepaalde aspecten van de methodiek worden door sommlge auteurs als
een remmende factor voor toetreding tot de AA aangezien. Gnder andere door Cain wordt het religieuze karakter voar sommlge alcoholisten
als een tegenwerkende factor beschouwd9. B ovendien is de autorltalre en
dogmatische aanpak III de AA met voor iedereen geschikt.
De grate waarde die men hecht aan de kenms en ervanng van alcoholisten met voorbijgaan aan de mogelijke kwalitelten van professionele en
met-professionele hulpverJener die geen alcoholist is, betekent oos inZlens dat met alle mogelijkheden zijn benut om de AA meer te doen
groelen.
16.5.7 e Labeling en de AA
Een remmende factor VanUlt de AA-werkwijze is ook de manier waarop
een AA-er een meuw stIgma op zich neemt. Het IS voor een aantal mensen erg moeilijk om te moeten zeggen: Ik ben alcoholist. De grote kracht
van de AA IS er volgens ons Jutst in gelegen om het op de alcoholist rustende stigma of label weg te nemen. De AA IS m staat tot wat men noemt
'delabeling, doordat men het waarneembare kenmerk van de alcoholist,
het teveel drink en, wegneemt.

16.6 TOT SLOT

Een beweging als de AA. die aangetoond heeft voor een groot aantal
alcoholisten een oplossing te kunnen bieden voor hun alcoholprobleem.
verdlent algemene erkenmng err aanbeveling.
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Een betere samenwerking tussen professionele hulpverleners en de AA
lijkt gewenst. Mogelijk dat door betere mformatIe via pers. radio en t.v.
de beeldvorming met betrekking tot de AA zal veranderen. waardoor
deze succesvolle methode nog meer toegankelijk zal worden voor alcoholisten.

D aar de AA geen geld van buitenaf wil accepteren. dus financleel onafhankelijk wil blijven. zal de overheid naar andere mogelijkheden dienen
te zoeken om de AA die erkenmng en waardering te geven waarop zij
naar onze mening recht heeft. Gedacht zou kunnen warden aan het beschikbaar stellen van zalen, hUlzen en andere werkrUlmten. Hierdoor
zou de onafhankelijkheid van de AA met In gevaar worden gebracht.
terwijl JUlSt bij het zoeken naar een geschikte en betaalbare rUlmte, problemen ontstaan voar AA-groepen. Gezien de grate successen van AA
lijkt ons een openlijke en officiole waardenng van AA . tot Ultdrukkmg
komend In het beleid ten aanzien van de hulpverlening aan alcoholisten
voor de hand liggen.

NOTEN
I De AA maakt een subtiel onderscheid tussen 'droog" en 'nuchter'. Droog wil zeggen geen
alcohol meer drink en, nuchter wil zeggen geen moelte er meer mee hebben om alcohol te
laten staan.
2 Voorbeelden van groepen die het meest lijken op AA zijn: Al~Anon, Alateen, EmotIOns
Anonymous, EmoilOnal Health Anonymous, Gamblers Anonymous. Parents Anonymous,
Schizophremcs Anonymous. Zie J. L. Norns, Alcoholics Anonymous and other self helP
groups, m R. E. Tarter en H. Sugerman, Alcoholism. 1976, pp. 739-776.
J Studies zoals die van H. M. Trice, A study of the process of affiliation with Alcoholics
Anonymous, 1957, Bill. c., The growth and effectiveness of AlCOhOlics Anonymous In a
south western CIty 1945~1962. 1965. en B. Leach, Does AA really work? in G. P. Bourne
;t en R. Fox. AlcOholism, 1973. tonen aan dai de AA met voor ledereen de oPlossmg IS en
bovendien dat alcoho1isten met bepaalde persoonlijkheidskenmerken de weg naar AA gemakkelijker vmden.
4 De Oxfordgroep IS een sekte gesticht door Frank N. Buchman, een lutherse minIster U1i
Pennsylvanie. die een verschijmng van God had gekregen. De naam van de groep sIamt
van het werk dai Buchman deed met Oxfordstudenten, maar het gebruik van de naam
'Oxford' is nOOlt door de gelijknamlge umverSIteii goedgekeurd. De beweging die Buchman
began. deed een beroep op de mensen om hun problemen op te lossen door m het openbaar
hun zonden te bekennen en hun leven over ie geven aan God.
5 De term 'spiritual experience' werd door William James m zijn boek 'The vanetIes of
religious expenence' getniroduceerd. Hiermee bedoelt hij een verschijmng van lets of iemand dat of die bUlten de tastbare wereld staat. waardoor degene aan Wle Zlch de verschijnmg voordoet tot de ontdekking komt dat er letS aan zijn levenswijze moet veranderen.
6 Killilea, M.: Some charactenstics of mutual help in the literature. m G. Caolan en M.
Killilea, SUppOrI systems and mutual help. multidiscmlinaryexploratlons, 1976, pp. 67-75.
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7 Trice, H. M., A .study of the process of affiliatlOo withAlcOhoHcsAnonymous m Quarter~urnal oj stud~es on alcohol, (18), 1957, pp. 39-54.
9 . ~ver, O. R. GIPS: c. H. m Tijdschrift voor alcohol, drugs en andere Psychotrope stoffen.
Cam, A., AlCOholics Anonymous cult or cure?, In The cured alcOflOlic, pp. 45-109.
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De stichting Mensen van Nu

Jeanne van Dongen-Lzebregts
'Wat zou het een opluchtmg beiekenen om
weten waar JC over praat'.
mevr. Lambooij-Clabbers

In

In

contact te komen met mensen die nu eens we!

Mensen van Nu.

'Het voorstel om tot een AA voor pillenslikkers te komen IS erg Interessant en moet zeker
eens geprobeerd warden. lk zle wel prob!emen, namelijk dat vele achtergronden en OOfzaken van 'nerveus' gedrag (dat thans medicamemeus wordt behande!d) met door onderhnge groepsgesprekken opgelosi kunoen warden. Alleriel suuctureie en persooo!ijke
factoren'spejen Immers een rol. Anderzijds IS solidantelt, wederzijds begnp en stcun eeo
kostbare zaak, die met In het arsenaal van medische en psvcnoioglsche therapeuten voorkomt. Vandaar mijn adheslC voor dit mitiatlef'.
Prof. dr. C. J. B. J. Trimbos

17.1

\0

Mensen van Nu.

INLEIDING

De Sllchtmg Mensen van Nu, die van 1973 tot 1976 bestaan heeft wilde
een hulporganisatie zijn voor mensen die aan kalmerende midd'elen verslaafd zijn. Het gebruik van die kalmerende middelen blijkt 1') de westerse wereld schrikbarend toe te nemen. In de medicijnenstnp' die emd
1976, begin 1977 in de Volkskrant verscheen, stond dat m een willekeunge straat III N ederland I op de 10 rnensen deze rniddelen kortere of
langere tijd gebruikt en bij vrouwen tussen 55 en 65 jaar looptdit cijfer
zelf op tot I op 4.
Kalrnerende middelen zijn een bepaald soort medicijnen, die gegeven
worden met de bedoeling de gebruiker ervan te kalmeren, zoals de naam
Immers al zegt. Ze bestaan ongeveer 20 jaar en zijn In die tijd een steeds
grotere pJaats in gaan nemen in de medische wereld. Er zijn veel verschillende soorten. waarvan valium, libriuffi, seresta en temesta wel de
meest bekende zijn. Vaak wordt voor kalmerende middelen het engelse
woord tranquillizers gebruikt, .dat letterlijk vertaald. rustlgmakers betekent. Dat rushg maken IS ook preCles de werking van kalmerende middelen. Ze werken zo in op de hersenen dat allerlel psychische funches op
een wat lager niveau gaan werken. Dat heeft tot gevolg dat de gebruiker
wat suffig wordt, en ook dat controlerende delen van de hersenen wat
minder hard gaan werken. waardoor allerlei remmingen een beetje weg230
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valle~ en er een ontspannen 'gevoel ontstaat. Om deze ontspannende
Werkmg warden ze door de arts vaak voorgeschreven aan mensen die te
kampen hebben met angsten of spannmgen.
Mensen kunnen door veel verschillende oorzaken m psychische moeilijkheden kamen. Soms IS die oorzaak duidelijk aan te geven, zoals bijvoorbeeld m geval van ronw of werkloosheid, ma~r erg vaak blijkt er slechts
sprake te zijn van een vaag gevoel van onrust. ,
Kalmerende middelen verhullen de spanmngen waarmee mensen zltten,
maar aan ~e problemen zelf, welke aan die spannmgen te gronde liggen.
d.?en ze mets. Ze kunnen daardoor elgenlijk ook alleen maar een hulp
zlJn om een bepaalde perIode door te komen. In de praktijk blijkt het
echter vaak moeilijk te zijn om wanneer je eenmaal met het slikken van
kalmerende middelen begonnen bent, hier oak weer van af te komen. De
eerste tijd wordt hun uitwerking door veel mensen als plezieng ervaren.
Men voelt zich weer ontspannen, kan goed slapen en heef! de mdruk
alles weer aan te kunnen. Na een paar weken blijken echter de oude
klachten terug te komen. Een sterker kalmerend middel wil wel even
helpen, maar dat IS ook maar tijdelijk. Bovendien blijkt men niet meer
zonder kalmerende middelen te kunnen. Deze verslaving vormt dan een
n~~uw probleem, zowel voor de verslaafde zelf also ok Voor de maatschapPIJ waartoe deze behoort.
Langzamerhand gaat men zich daar dan van verschillende kanten zorgen
over maken, waardoor op den duur pogingen ondernomen warden om
er iets aan te doen. Qp deze mamer was oak de Stichting Mensen van Nu
een IllltlaUef om hulp te bieden aan mensen die aan kalmerende middelen
verslaafd waren. In het navolgende wordt een beschrijvIng gegeven van
het ontstaan, het bestaan en de neergang van deze stichting. *
17.2

ONTST AAN

De eerste aanzet tot de StIChtmg Mensen van Nu was een artikel m het
blad 'Spreekuur Thms' van Jum 1972. Onder de lItel Tranquillizers
mo~erne toverballen' werd daar mgegaan op het steeds toenemende gebrUlk van kalrnerende middelen en op de verslavmg die daarvan vocr
velen het gevolg was. Qp dit artikel kwam een reactie binnen van rnevrouw E. Lambooij-Clabbers Ult Eindhoven, die zelf gedurende achtJaar
kalmerende middelen geslikt had. Haar brief verscheen in het nummer

*
III

Een en ander is gebaseerd OP gesprekken met mevr. Lambooij-Clabbers en op artikelen
het blad 'Mensen van Nu'. Uiieraara zeggen wij aeze mformanten van harte aank.
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van september 1972. Zij schreef o.a.: 'Wat zou het een opluchting betekenen om in contact te kornen met mensen die nu eens wel weten waar je
over praat'. (Dit In tegenstelling tot psychJaters enz" die de Jarenlan~e
verslaving immers met uit eigen ervaring kennen), Aan het emde van dIe
brIef werd een oproep gedaan aan mensen die met soortgelijke problemen rondliepen, om zlch bij de redactle te melden. Op die mamer wilde
men mensen die met dezelfde problemen zaten, de mogelijkheid geven
met elkaar in contact te kornen om als Iotgenoten al pratende met elkaar
tot een oplossing te komen.
In totaal kwamen hierop 8 reacties binnen. Vier hiervan vlelen meteen
weer af, maar met de andere vier heeft mevrouw Lambooij als contactpersoon een mtenslef contact opgezet. Deze vijf mensen bleken elkaar te
kunnen helpen om van de kaImerende middelen af te bhJven. Wanneer
een van hen met problemen zat, belde hij of zij een van de anderen op en
zo'n gesprek bleek vaak een veel heilzamere uitwerking te hebben dan
het nemen van weer zO'n pi!. Voor degene die opgebeld werd, gaf het een
grote voldoening een ander te kunnen helpen.

-

(

In Jum 1973 plaatste het blad 'Spreekuur ThUIS', dat mtussen zijn naam
veranderd had in 'Mensen van Nu', een interview met mevrouw Lambooij,
waarin deze zeer enthOUSIast was over de mogelijkheden van het onderHnge contact. Ze herkende daardoor bij anderen eigen problemen en dat
hielp haar vaak om er de oorsprong en soms zelfs de oplossing van te
zlen. Ze concludeert daarmt: 'Dit alles heef! alleen maar mijn idee versterkt dat een contact tussen ons, "lotgenoten", ontzettend veel goeds
zou kunnen doen', Er zouden echter veel meer verslaafden bereikt moeten
worden. Daarom werd er bij het artikeJ een bon afgedrukt, waarmee
mensen zlch op konden geven. N a een week waren hlerop reeds 100 reaches binnengekomen.
Verschillende reacties van mensen kwamen overeen', ze hadden te kampen met problemen ofspannmgen, kregendaardoor lichamelijke klachten
en werden erg nerveus. Toen ze naar de hmsarts gmgen omhulp, stonden
ze binnen de kortste keren weer op straat met een recept voor een Kalmerend middel.
Een voorbeeld hiervan: een vrouw van zevenentwllltlg vertelde dat ze,
sinds ze twee Jaar geleden weduwe werd, zo nerveus was dat de hmsarts
haar kalmerende middelen voorschreef. Ze had een tijd tang m steeds
grotere hoeveelheden librium en valium geslikt, maar dit hieIp niet meer.
Nu nam ze op elgen imtlatlef oak overdag mogadon. en slikte per etmaal
4 it 5 pillen. Dit bevle] haar nog het beste, ze was m staat haar werk te
blijven doen en auto te rijden (!l Op de vraag hoe ze het met haar hmsarts
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regelde om zoveel mogadon te krijgen, vertelde ze dat dat totaal geen

probleem was: de man stand bij ieder verzoek onmiddellijk zonaer vragen
klaar met een recept voor wel honderd pillen.
Een ander voorbeeld: een huisvrouw zlet het op een gegeven moment niet
meer zltten. 'Ze gaat naar de huisarts. Deze concludeert na een huilbui
dat mevrouw over haar toeren is en schrijft tranquillizers voor. V olgende

maand terugkomen. Volgenae pationt. VOIgende maand is er natuurlijk
mets veranaerd. Mevrouw heef! haar problemen weggestopt achter het
gordijntje van de kalmerende pillen, waar ze heerlijk verder liggen te
wroeten en de zaak steeds meer vergiftigen. Een nieuw recept, eventueel
voor wat frequenter gebruik en van een zwaardere samenstelling en over
dne maanden terugkomen. Dne maanden later IS de toestand alleen maar
verergerd, mevrouw krijgt het etiket "neurotIsch' opgeplakt en gaat hier
de komende jaren mee door het leven. Gedurende deze jaren elst ze voort~

17.3

OP EIGEN KRACHT VERDER

In december 1973 maakte de redaclle van het blad 'Mensen van Nu' bekend', dat zij de hulporganisatle wilde loskoppelen van het maandblad,
Men beslUlt tot opnchtmg van een stichtmg die voortaan VIa sUbsidies
en vrijwiIlige bijdragen zlchzelf zal moeten bedrmpen. De offIclole opnchtingsdatum hiervan IS 15 februan 1974. Men gaat nu werken onder
de naam: Stlchtmg Mensen van Nu (voor gebruikers van kalmerende en
stImulerende middelen). AIs doelstelling staat m de stlchtmgsakte genoemd: 'Het helpen van rnensen die in psychische no od verkeren, onder
andere door het gebruiken van psychofarmaca."
Er waren ook aanmeldingen van mensen die zelf al genezen waren en zij
werden ingezet als contactpersonen. Hun taak was m een bepaald gebied

durendde tijd op van arts of psychIater om even een tip]e van de slUler

mensen die zlch opgegeven hadden in gespreksgroepen met elkaar m
contact te brengen en deze gespreksgroepen te leiden. Oak werd alle aan-

op te lichten waarachter de hele pumhoop van problemen en neuroses

geslotenen een lijst gestuurd met telefoonnummers van contactpersonen,

ligt opgestapeld of om een meuw recept te halen.

die zich bereid hadden verklaard telefonisch contact te onderhouden met
hulpzoekers.

In korte tijd kwamen er erg veel van dit soort reacties binnen. Men had
met zo'n grote toevloed van mensen verwacht en heef! dit eIgenlijk ook
van het begin af aan niet aangekund.
Er IDoest nu op een breder niveau gewerkt en georganiseerd word en. Aanvankelijk werd als naam gekozen: 'Hulporganisatle voor gebruikers van

tranquillizers'. Later werd die naam veranderd in: 'Organisatle voor gebruikers van psychofarmaca'.

Vanaf augustus 1973 gmger er 9 gespreksgroepen van start, verspreid
over het heJe land. Deze groepen werden begeJeid door de heer en me~

vrouw Lambooij en door de heer P. Terlouw, bureauchef van het blad
'Mensen van Nu'. Dit blad zorgde ook Voor de publiC1leIt en het geld,
Alle aangeslotenen (in september 1973 waren het er 150) werden regelmatlg op de hoogte gehouden van de gang van zaken door middel van
een rondzendbnef, die door mevrouw Lambooij geschreven werd,
Aanvankelijk dacht men erover om zlch bij een bestaande veremgmg aan

te slUlten, maar hiervan heeft men afgezIen om de eIgen identiteIt met te

verliezen.

Er kwam steeds meer belangstelling van de radio en de schrijvenae pers,
onder andere mtervIews met de VPRO, de VARA, de KRO en het IKOR;
publicaties verschenen onder andere m de Tijd, Trouw, Nieuwe Revue,
Margriet en vele andere. Dit had tot gevolg dat zich telkens weer meuwe

leden aanmeldden,
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Omdat men meer contactpersonen nodig had, werd op 17 februan 1974
in het televisieprogramma 'Werkwinkel' een oproep gedaan om .~IC~ ~lS
zodanig op te geven. Hierop kwamen 460 reaches binnen van vfljwdhge
medewerkers en 80 van professlOnele vrijwilligers. Na de mstructlever-

gaderingen door de shchtmg 'WerkwmkeJ' bleven er 400 contactpersonen
over. Het grootste gedeelte hiervan was zelf patient geweest en de rest
had het van nabij meegemaakt of was gelnteresseerd. Men heeft later oo~
geptobeerd om vanuit de patienten contactpersonen te werven, maar dlt
is in de korte tijd van het bestaan van de StIchtmg Mensen van Nu geen
succes geworden.

Een week na de uItzending van 'WerkwmkeJ' wen! op 24 februan 1974
het programma van Koos Postema 'Een k1em uur U' aan het probleem
van de verslaafden aan kalmerende middelen gewijd. Hierop kwamen
rmm 2000 aanmeldingen binnen van hulpzoekenden. Ieder die zlch

aan~

meldde kreeg een formulier waarop emge persoonlijke gegevens mgeyu1d
moesten worden. Op baSIS hiervan werden door mevrouw LamboOlj en

emge medewerkers gespreksgroepen gevormd. Dit vergde echter zoveel
tijd dat, toen men Ultemdelijk 160 gespreksgroepen geformeerd had, aan
de helft hiervan geen behoefte meer was. Veel hulpzoekenden bleken
acuut hulp nodig gehad te hebben en veel contactpersonen waren ondertussen al elders aan het werk gegaan.
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De hum die de Stichtmg bood, bestond voornamelijk Ult het telefomsch
contact en de gespreksgroepen. Deze gespreksgroepen bestonden Ult 8 it
10 personen, die wat leeftijd betreft van Jong tot oud konden zijn. Men

goed speelden, gingen we krampachtig ons best do en op die rol, met als
gevolg dat we er helemaal mets meer van terecht brachten!
We!, wat we nu moeten gaan proberen IS: dat oud~ stukje achter ons laten

probeerde ongeveer evenveel mannen als vrouwen In een groep bij elkaar

en het meuwe te accepteren. AIs de rol die we onszelf hebben opgedrongen ons met ligt, moeten we een andere spelen die ons 'op het lijf geschreyen is', omdat we dan onszelf spelen. Concreet betekent dit: vraagJe met

te plaatsen. Verder wilde men steeds twee mensen met ongeveer hetzelfde
probleem m een groep bij elkaar hebben. Dat wil zeggen: ledereen had
als gemeenschappeIijk probleem de verslaving aan kalmerende middelen.

meer af hoe een ander over jau denkt. om dan te proberen die and er te

maar verder waren er telkens twee mensen die bijvoorbeeld door hun
moeilijkheden met de overgangsJaren, of door bepaalde angsten aan die

zijn. Dring Jezelf geen eigenschappen en kwaiitelten meer op die Je met
liggen, maar waarvan Je denkt dat een ander die in]e zal waarderen. J e
bent jezelf, en in die hoedamgheid ben je umek. Je hebt. evenals leder

kalmerende middelen vers1aafd waren geraakt. Dit had men gedaan

Offi-

dat mt ervanngen met de eerste gespreksgroepen gebleken was, dat deze
beter draaiden, wanneer de mensen direct herkenning vonden. De mensen
ondervonden dan sneller onderling steun van elkaar en hadden daardoor

meer zm om met hun elgen problemen te komen en deze bespreekbaar te
maken.

ander mens. het recht om Je te vertonen zoals je bent. 'Iedereen III zijn
elgen waarde laten' noemt men dat. Verloochen Je eigen aanleg en karakter met omdatje vermoedt dat een ander die met kan waarderen. Pro-

beer Je met in leders straatJe te passen, dat 18 onmogelijk. leder mens
heeft zijn elgen waarde en lOals Je die waarde moet herkennen en respecteren m een ander, zo moet Je die zoeken en vmden

De clienten werden dus voornamelijk opgevangen in de gespreksgroepen.
Deze gespreksgroepen werden geleid door een contactpersoon. Over deze
contactpersonen had het bestu:Ur in een bepaald gebied een regioleider

aangesteld. Zij vormden een brug tussen het stichtmgsbestuur enerzijds
en de medewerkers en clienten anderzijds. Deze reglOleiders vergaderden
ledere twee maanden met het stichtmgsbestuuf, waann ender andere
mevrouw Lambooij zat, die eigenlijk de spil van de beweging was, cp wie

III

Jezelf.

De professlOnele krachten die zlch als vrijwilliger aangeboden hadden,
zijn III de Stichting niet aan het werk geweest. De bedoeling van het bestuur was dat deze professionele rnensen vooral de contactpersonen

zouden begeleiden en lOuden tramen m het leiden van gespreksgroepen.
Door gebrek aan orgamsatie is dit TIlet van de grand gekornen.

alles neerkwam. Zij leidde een centraal bureau m Eindhoven, van waarUlt
de admlnIstralle geschiedde.

17.4 DE NEERGANG VAN DE STlCHTING MENSEN VAN NU

Mevrouw Lambooij bleef ook tot het einde van de StlChtmg Mensen van

De ideologle van de Stichting Mensen van Nu was, rnensen help en men-

Nu iedere maand aan alle leden een rondzendbnef sturen. waarin ze
schreef over haar eigen ervaringen met kalmerende middelen. In een van
die brieven sclireef ze onder andere het volgende: CUlt de tot nu toe door

sen. Men wilde de leden oppeppen tot zelfhulp. De leden moesten gaan

mij ontvangen bneven en gevoerde gesprekken

wel op dat er behoefte was aan een dergelijk soort opvang voor verslaafden aan kalmerende middelen. Toch IS mtemdelijk begm 1976 de StIchtmg Mensen van Nu op moeten houden met haar werk.

IS

mij duidelijk gebleken,

dat het bij heel veel van ons is misgegaan to en er lets veranderde in hun

leefsituatle. De rol tegenover onszelf en de bmtenwereld, die we allang
speelden, konden we pnma volhouden lOlang alles op rolletJes liep. Maar
toen we opeens - om welke reden dan ook - mt dat ntme, uit die dagelijkse gang van zaken, illt die vaste omgeving of uit dat bekende milieu
werden geslingerd, vielen we uit onze ro1. Je zou het in beeldspraak als
volgt kUnnen zeggen: we speeldenJarenlang mee in een stuk, waarvan we
de tekst konden dromen, maar opeens vielen enkele medespelers weg of
we moesten opeens gaan meespelen in een nieuw, onbekend stuk en op-

eens waren we all~maal onze tekst kwijt en begonnen te hakkelen. Omdat
we bang waren dat we niet meer mee mochten doen als We onze rol niet
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inzlen dat het ook voor henzelf zeer helpend was. als zij een ander lilt de
put konden helpen. Het grate aantal aanmeldingen van clienten wees er

Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te geven. waarvan de belang-

rijkste genoemd zullen word en.
Men had m zeer korte tijd een veel grotere toevlOed van leden gekregen
dan men verwacht had. en dan men aankon. Het bleek onrnogelijk hiervoor sne! een goede organisatie op te zetten, vooral ook doordat alles te

veel bleef rusten op een persoon, mevrouw Lambooij te Eindhoven. Deze
had gedacht dat wat er aan onderlinge hulp mogelijk was m een k1eme
groep mensen, ook in een veel grotere groep mogelijk moest zijn. Op
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draalende te kunnen houden, maar m de praktijk bleek dit nlet te gaan.
Zonder een goede zakelijke orgamsatie was het onmogelijk voor zo'n
gro'!e groep mensen die over zo'n groot gebied verspreid woonden, gespreksgroepen op te zelten.

haar idealisrne steunde de hele Stichtmg Mensen van Nu. Haar medebestuursleden bleken ook met III staat te zijn een goede organisatIe op

te zetten. Bovendien hadden deze mensen vaak erg veel van dit soort
'bijbaantjes' en konden ze er dus met voldoende tijd aan besteden. In het
structuurplan dat de StIChtlOg Mensen van Nu opgesteld had als ondersteunjng bij het aanvragen van subsidie, had men duidelijk een plaats
ingeruimd VOOI' een profeSSlOnele medewerker die als taak de zakeIijke
leiding van de organisahe zou krijgen. Deze subsidie IS er niet gekomen,
waarmee dus ook het hele plan van de baan was.
Zoals uit het voorgaande at naar voren kwam, was ook het ontbreken

van de nodige geldmiddelen een erg groot probleem. Zodra men los van
het maandblad 'Mensen van Nu' was gaan werken, moest men ook zelf
voor de financien zorgen. De Shchting wilde aan haar leden geen contnbutie vragen, omdat men bang was daardoor hulpzoekers afte schrikken.
Men had onder and ere een klelOe startsubsidie ontvangen van het Mimstene van Volksgezondheid, maar om meer tekrijgen moesten erresultaten
aangegeven kUnnen worden. Daarvoor had de S tichtlOg echter nog te
kort gedraaid en dus kreeg men geen subsidie meer. Bij het Mimsterie
van CuJtuur, Rekreatle en Maatschappelijk werk stond men positiever
tegenover de S hchtlOg Mensen van Nu, maar hier had men geen geld.
Een moeilijk punt bij het aanvragen van subsidie was ook dat de hele
S tIchtmg steunde op die ene mevrouw Lambooij. AIs zij ermee ophield,
functlOneerde de hele organisatie niet meer. Qp zo'n zwakke basis wilde
men geen subsidie geven.
Het belang van de financien bleek ook Ult de laatste bnef van het bestuur
in februan 1976 aan alle aangeslotenen en belangstellenden van de
StIChting Mensen van Nu. Men beglOt deze met:
'Daar wij tot op heden helaas geen uitsluitsel hebben kunnen krijgen
over mogelijke SUbsidies voor het Jaar 1976 (en volgende), heef! het Bestuur van de StIChtlOg Mensen van Nu het beslult moeten nemen om alle
activiteiten, die centraal werdengeregeld ofbegeleid. voorlopigvolkomen
stil te leggen.'
En verder:
'Daar onze Jaatste financien besteed worden aan deze rondzendbrief en
het aflossen van enkele schulden, zult U - wanneer de S tichtlOg defimtief
wordt opgeheven - geen berlcht meer ontvangen. Wel zal dit felt vIa de
pers worden bekendgemaakt. Mocht er toch nog geld beschikbaar komen,
dan ontvangt U weer automatIsch berlcht."

Toch is het werk van de Stichtmg Mensen van Nu zeker met voar mets
geweest. Veel mensen hebben gemerkt dat zij niet alleen staan met bepaalde problemen, maar dat er dUlzenden zijn die, evenals zijzelf, lede:e

I

I

dag een strijd te leveren hebben tegen een overmalIg of langdung gebrUlk
van kalmerende middelen.
Bovendien zijn door het werk van de StlchtlOg Mensen van Nu ongetwijfeld veel artsen en andere verantwoordelijken vaar de gezandhe1dszorg aan het nadenken gegaan over het voarschrijven van kalmerende
middelen.

Dit bericht is er nooit meer gekomen. Men, en dan vooral mevrouw Lambooij, had gedacht vanUlt haar idee van mensen helpen, zo'n stIchtmg
238
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18

M annenpraatgroepen

het enige terrem waarop mannen gemottveerd zouden kunnen ~.ijn om te

Me! van E!teren

veranderen, hun relaties met vrouwen zou betreffen. (Een dergehjke vraag
kan Ulteraard slechts gesteld worden vanmt een aanvaarding van de sta·
tus quo op het gebied van de sexrollen).

'Mannen vmden het moeilijk deze strijd te zlen ais een strijd
yoor hun elgen vrijheid'

een 'altruistlsche' opstelling van hun kant m het geding IS; zij komen tot
het mzicht dat het in wezen mede om hun elgen belang gaat.

Ben toenemend aantal mannen begint echter te beseffen dat niet zozeer

Claude M. Stemer
18.1 lNLEIDING

18.2 lDEOLOGISCHE UlTGANGSPUNTEN VAN MANNENEMANClPATlE

Aan het emd van de jaren zesl1g rijst - aanvankelijk vooral in de VS, m

In onze maatschappij plegen veel mannen zlchzelf te onderdrukken om

het kielzog van de New Leftbeweging - een hermeuwde belangstelling
voar het feminisme. Vele vrouwen (overwegend studentes, Jonge acade-

te kunnen heersen, Illvloed te verwerven. succes te behalen of gewoon de
kost te verdienen. Mannenemancipatie IS de strijd tegen deze zelfonder-

miCa's en vrouwen met and ere hooggekwalificeerde opleidingen) kunnen
zich vinden In de idealen en praktijken van de sne! groeiende Yrouwen-

drukking van de man, tegen de onderdrukking van die behoeften en
elgenschappen m de man, waarvoor m onze samenlevmg (nog) te wemlg

bewegmg. Er vindt een verandering plaats m de houding en het gedrag

speelrUlmte is. De strijd voor mannenemancipaUe In een mann~nmaat
sChappij is derhalve met zozeer een strijd tegen de onderd:.u~kmg van

van deze vrouwen met betrekking tot studie, werk en gezm.
Een en ander 18 liiteraard oak van invloed op de opstelling van mannen,
waarmee zij relaties onderhouden. Een aantal van deze mannen begint

vrouwen als gelijken te accepteren m arbeidssitual1es, hun recht op een
onafhankelijk bestaan (elgen loopbaan) te erkennen en III echtelijke of
andere heterosexuele relabes macht en invloed te delen (incluslef een
gelijke taakverdeiing ten aanZlen van hUlshoudelijk werk en kinderverzorgmg). Het gaat hier dus om een afgeleide emancipatie van mannen
ander inv!Oed van veranderingen in de vrouwenro1: deze mannen fluctueren als het ware mee met de pogingen tot emanClpatie van hUn eChtgenotes, vriendinnen of medewerksters.
Hoewel dit mderdaad een belangrijke stlmulans tot mannenemancipatie
vormt, IS een and ere factor wellicht doorslaggevender. Mannen beglOnen de beperkingen van een strikt 'mannelijk' rolgedrag te onderkennen.
]a

aan den lijve te ervaren. Er ontstaat bij hen een toenemende behoefte

aan verandering, niet alleen in hun relaties met vrouwen. maar ook in die
met mannen en kinderen, alsmede een and ere betrokkenheid op het werk.
Soms wordt dOe vraagl'gesteld wat mannen III 7S hemelsnaam zou kunnen
motiveren om _hun rol te veranderen. aangezien dit zou betekenen dat

ze macht en privileges zouden moeten afstaan. De achterliggende gedachte

IS

dan dat mannen niets zouden wmnen bij een doorbreking van

de gangbare rolpatronen. Tevens wordt stiizwijgend verondersteld dat
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een bepaalde soclale groepermg of klassedan wel een stnjd ,voor een
andere cultuur. Wanneer sommlge femimsbsche auteurs (~ooselaar,
1974; Van Buuren, 1975) een 'vervrouwelijking' van de cultuur,bepleiten
doelen zij eveneens precles op dit ideaal. Aan de .'mannehjke·' wa~rden
en eigenschappen die in onze cultuur domineren dlent. zo stellen ZlJ, een

heilzaam tegenwICht te worden geboden door een sterkere cultIvenng, op

grote schaal. van als cvrouwelijk' .aangemerkte k~ahtelten (tederheld,

gevoeligheid, mtuHIe, sociale vaardlgheden, e.d.). Dlt III de hoop dat mtemdelijk een 'geheelde' (letterlijk genezen) cultuur zal resulteren, waann
mdividuen zlch - ongeacht hun sexe - tot volledige mensen kunnen ontwikkelen'.
De mannenemanclpatiebewegmg stelt dat mascll!iene waarden en"nor-

men de persoonlijke ontwikkeling van mannen dle deze onderschnjven,
beknotten; net zoals de traditlOnele vrouwenrol de ontwlkkehng van
vrouwen beperkt (Sawyer, 1970; Pleck & Sawyer, 1974).
Jourard (1971) waarschuwt dat de gangbare mannenrol. een aantalsoms letteriijk te nemen - 'dodelijke' lmplicaties heeft. Hlj zoekt hlenn
de verklaring voor het feit dat mannen gemiddeld eerde~ dan vrouwen
plegen te sterven, een gegeven waarvoor tot dusver geen blOloglschs ~:e
dispositie kon warden aangetoond. In het bijzonder de _t~p.lsch~. wIJze
van mteracteren van de man met zijn sOClale omgevmg IS hIer ZIJns lllziens van belang.
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Mannen hebben veel mmder dan vrouwen de neigmg om persoonlijke

quenlles lS. Ze behelst een aantal diepgaande verandenngen: andere

mformatie over zicnzelf aan anderen mede te deleD. Mannen zijn voort-

(gezms) relaties, andere arbeidsstructuren waann and ere verdelingen van
bevoegdheden en verantwoordelijkheden zullen zijn gerealiseerd, andere

durend op hun hoede om door anderen mbem te worden gekend. Hierdoor staan zij aan meer spanmngen bloot dan strikt genomen door de
eisen van het alledaagse leven opgelegd word en. Mannen zijn minder
alert op mterne slgnalen die mogelijke waarschuwingen vormen voor
fysieke en/ of psychische overbelastmg'. Ook zijn zij meer genelgd om
met anderen op onpersoonlijke wijze om te gaan. Als gevolg hiervan

typen leiderschap, andere opvoedingspatronen. Het gaat hier om een
heel scala van politieke en rnaatschappelijke veranderingen in allerlei

I

mtermenselijke relalles, die direct aangrijpen op om het even welke di-

zijn zij - aldus Jourard - vaak mmder empathisch en minder bekwaam

menSle van de 'persoonlijke' levenssfeer. Op de keper beschouwd vorrnt
de combinatie van mannen- en Vrouwenemanclpatle de meest consequente pagmg tot realisering van de idealen, die door de "antl-autontalre'

om echt (dat wil zeggen op lllet-narcislische wijze) lief te hebben.

bewegmg mt de Jaren zesllg werden aangehangen.

Masculiene waa'rden worden oak verantwoordelijk gesteld vaar diverse

•

cnses m onze samenlevmg. Zo stelt Polk (1974) dat overtrokken onafhankelijkheid, agresslvlte!t en eenzijdig ontwikkelde rationalitelt cooperatlef probleemoplossen in de weg hebben gestaan, de kans op oorlog
hebben doen toenemen en een samenleving hebben gecreeerd, die aan

18.3 DE DAAD BU HET WOORD

technologische ontwikkeling meer waarde hecht dan aan menselijke be-

vlakkige lippendienst hieraan kunnen noch mogen beperken. Indien wij

hoeften en gevoelens. Van Horn (1977) meent op grond van dit soort
overwegmgen zelfs een seneus pleidooi te moeten houden voor de stelling
dat mannen m onze cultuur zlch doelbewust eens een tijdje 'gek' zouden

daadwerkelijk blijk willen geven van onze mstemmmg met de grondge-

moeten gedragen. Hij acht de 'narmate' mannenrol zelfvermetigend vaar
de man, aangezlen mannen hierdoor afgesneden worden van hun tedere,
'vrouwelijke' kwalitelten en veel energle investeren in het beheersen van

en wedijveren met anderen teneinde maatschappelijk succes te behalen.
Hij stelt derhalve: 'To reclaim one's realness. _ a man must identify
with his lost or discarded parts, and allow himself to go through a sort
of healing madness through Which he can gain much more access to his
own bemg' (Van Horn, 1977: 102).
Veel mannen zijn eenzijdig op analytlsch denken en op actieve beheer-

smg van de fysleke en sociale omgevmg ingesteld. De waarde van 'het

Geleidelijk aan begmt bij sommlge mannen, die de femmlstlsche idealen
zijn toegedaan, het besef door te drmgen dat zij zlch met tot een opperdachten van het feminisme, zo stellen zij, dan IS niet alleen een veranderd
mtellectueel lllzicht vereist, rnaar zijn vooral ook hiermee corresponderende veranderingen in onze attItudes en gedraglllgen noodzakelijk.

Mannen die zlchzelf willen emanClperen kunnen dan ook met volstaan

I
I

oneself the time, space and patience to practice "bemg oneself' IS the

kind of paradoxlcal "madness" a man must allow if he lS to re-find and
re-own his own wholeness' (idem: 105).

U it het voorgaande moge reeds duidelijk zijn geworden dat mannenemancipahe een ~revolutionaire; aangelegenheid met verreikende canse-
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nen van pelllles met elsen van de vrouwenbewegmg. Zij zullen daarnaast
moeten werken aan een grondige herstructurermg van hun elgen persoonlijkheid. waarbij en denken en voelen en handelen op gcintegreerde

wijze betrokken (dienen te) zijn.

J

De laatste tijd zijn er op diverse plaatsen oak in OIlS land praatgroepen 3
gevorrnd, waarin door mannen pogingen worden ondernomen om m

I

een aantal opzichten model staan voor de mannenpraatgroepen zal hier
eerst een beschrijvmg van de centrale kenmerken van de eerstgenoemde

er Jouter zijn' wordt door hen nauwelijks onderkend, laat staan dat zij

dit m praktijk brengen. Een tijdelijke opschortmg van voornoemde acllvlteiten wordt door dit type mannen maar al te gemakkelijk als een vorm
van 'gek-zijn' beschouwd. Van Horn vat zijn pleidoOl, dat sterk door de
denkbeelden van Lamg blijkt te zijn belnvloed, als volgt samen: 'Givmg

met het lezen van een aantal femimstische geschriften en het onderteke-

groepsverband de emancipal1e van zlchzelf en van elkaar op gang te
brengen. Daar de praatgroepen binnen de mod erne vrouwenbewegmg in
groepen worden gegeven.
18.3.1 Vrouwenpraatgroepen
Wat zijn vrouwenpraatgroepen?

Het zijn kleme groepen van 8 it 12 vrouwen die meestal wekelijks bij
elkaar kornen, op toerbeurt bij een van de deelneernsters thlllS. Ze worden sorns via informele contacten, soms ook op ~formeJe' wijze VIa vrou243

I
wenhuizen of -orgamsaties gevormd. De meeste groepen streven naar
een verscheidenheid van vrouwen vanuit de gedachte dat de deelneerosters er op die roamer achter komen dat vroUWen In een aantal opZlchten
gemeenschappelijke ervaringen hebben. Daarom zijn de groepen vaak

heterogeen samengesteld; oudere en Jongere vrouwen; (pnmair)
heterosexueel en homosexueel ingestelde vrouwen; gehuwde, ongehuwde
vrouwen; buitenshuis werkende vrouwen, hmsvrouwen; rooeders, metmoeders; intellectue1en, niet-mtellectue1en4 .

I
I

I

van de geslgnaleerde problemen6. Wel kan het toegenomen bewustzijn,
in combinahe met de steun en warmte die men vanuit de groep verkrijgt

bij het zleh elgen maken van nieuw gedrag en meuwe attItudes, een eerste
aanzet tot probleemoplossing zijn. Het hoofddoel van zo'n praatgroep

blijft echter het samen met and ere vrouwen ontdekken wat de oorzaken
zijn van de achtergestelde posllIe van de vrouw m deze maatschappij aan
de hand van eigen ervaringen (Meulenbelt. idem.)

Oat vrouwen alleen met sexgenoten m een praatgroep gaan zltten heeft
diverse redenen: utt onderzoek (Richey, 1974) en uit elgen ervanng van

In pnnclpe IS de groep leiderloos, hoewel er een of meerdere groepsleden kunnen zijn die voordien ervarmg hebben opgedaan m een and ere

vele vrOllwen in gemengde groepen is gebleken dat de aanwezigheid van

mannen remmend kan werken: mannen hebben vlug de nelgmg om per-

praatgroep en m de aanvangsfase het groepsproces enigszins m de gewenste flchting sturen. Er IS geen vastomIijnd programma, noch een

soonlijke ervanngen op een abstract, mtellectualistisch lllveau te brengen. Ze plegen vaak te domineren en durven of will en zich met zo gemak-

vooraf geplande strategie'.

kelijk bloot (te) geven, laat staan kwetsbaar op (te) stellen. Daarnaast
maken ze met gauw hun elgen houding en gedrag bespreekbaar7

De groepen zijn autonoom, dat wil zeggen, zij maken geen dee1 uit van
een of andere overkoepelende organisatIe en ze zijn met afhankelijk van
om het even welke politieke groepenng (Vrouwenkrant nr. 7).

Bovendien blijken vrouwen anders ten opzlchte van elkaar te reageren

Het doel van de praatgroepen wordt vaak omschreven a18: 'hetJe bewust

als er mannen bij zijn. In aanwezigheid van mannen nemen veel v~ouwen
een ondergeschikte rol op zich. Zij proberen zich zo gunstIg mogelijk

worden van Je rol als vrouw m de maatschappij. Er achter zien te komen
welk deel van Je persoonlijkheid van Jezelf is - welk deel cultureel bepaald. Welke van de problemen dieje hebt m Je elgen leven veroorzaakt
zijn door Jezelf en welke door de maatschappij waarm Je leeft' (Katier,
1976: 67).
Door AnJa Meulenbelt wordt dit doel als vOlgt nader geprecIseerd:

voor te doen; wat betreft het maken van een mtelligente of geestIge mdruk, aantrekkelijkheid of andere (vermeende) sterke punten van henzelf.
Ze stellen zlch gemakkelijk afhankelijk van de goedkeuring van mannen.
Niet onbelangrijk IS ook dat vrOuwen dan de nelgmg hebben zich tegen
elkaar af te zetten en elkaar te 'beeoncurreren' om de gewenste aandacht
van (bepaalde) mannen te verkrijgen. Dit terwijl het laatste JUISt bij voor-

~-

ketir afgeleerd zou moeten worden en er daarvoor III de plaats een' onder-

het uitwisselen van ervanngen die met de vrouwenrol te maken hebben;
- het ontdekken van Je eigen afweermechanismen tegen emanclpahe;

- het leren voor jezelf op te komen;
- het ervaren dat het prettig IS om met vrouwen alleen te zijn;
- het steunen van elkaar in de poging om vanje vrouwenconditionermg

af te komen' (1974: 1-3).
Het materiaal waarmee gewerkt wordt zijn de eigen ervanngen van de
deelneemsters en die van and ere vrouWen (waarvan via persoonlijke con-

tacten of literatuurstudie kenms IS genomen). Door middel van dergelijke
groepen hopen deze vrouwen e,en onderlinge solidanteit op te bouwen,

en eenzaamheid, afgunst en nvalitetl op te heffen.

linge solidantelt zou moeten ontstaan (Katter, 1976: 64-65).

"-

1B.3.2 Mannenpraatgroepen

I

I

Vooral via persoonlijke coniacten met vrouwen in praatgroepen, maar
ook door kennisname van publicaties hierover zijn recent ook mannen

ertoe overgegaan om praatgroepen te vonnen. Men kan dit gedeeltelijk
zIen als een reactle van mannen op de tendens van hun mtleme partners
om zich m vrouwenpraatgroepen ~in te nesteien', aJs een 800rt lotsverbondenheid van echtgenoten en vnenden van femlmstIsch georienteerde
vrouwen. Het is echter niet zo dat de mannen die in praatgroepen gaan
zltten dit mtsluitend doen orndat ze zonodig hun partners m hUn emanCl-

patIe willen steanen. Hoewel ze Ulteraard solidalr met deze 'strijd' zijn,
Een praatgroep IS pnmalr bedoeld voor het verkrijgen van mzicht en
bewustwording en richt zlch niet direct op het werken aan de oplossmg
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willen ze vooral 'zelf leuker leven, minder vervreemd werk doen, betere
relatles met mannen en vrouwen hebben, hUn gevoelens beter leren ken-

245

•

nen en uiten, meedoen in het hUlshouden en de opvoeding, persoonlijker vrijen zonder orgasmefixatie of een duidelijke rolverdeling, zichzelf
mooi maken. kleren leren maken, van mannen leren houden en vooral
van de man die ze zelf zijn' (Sekstant oktober 1977, p. 13)8
Ook voor mannen zij n er een aantal argumenten aan te voeren om eens
een tijdje alleen met sexegenoten aan een praatgroep deel te nemen. De
ervarmg leert dat mannen In gezelschap van vrouwen vaak drelgen te

vervallen m typlsch 'mannelijk' gedrag ten opzlChte van de vrouwen en
niet in de laatste plaats ten opzichte van elkaar. Mannenproberen zlch
dan zo goed mogelijk te verkopen aan de vrouwen door 'intelligente'
opmerkmgen te'maken, zich stoer te gedragen, hoffelijk te zijn. belangstelling voor te wenden.
Het komt ook vaak voor dat sommlgen zlch halllg gaan gedragen bij de
erotIsche Jacht op een of meerdere vrouwen uit de groep. Bovendien proberen mannen elkaar daarbij nog de loef af te steken ook (in dit OpZlCht
IS hier een duidelijk parallel met het concurrentlegedrag van vrouwen
ten opZlchte van elkaar). Een soort 'survIval of the fittest'-strijd IS hiervan niet zelden het armzalig resultaat.
Tevens is er nog een ander probleem: lilt onderzoek is bekend dat In gemengd gezelschap het gewoonlijk de vrouwen zijn die beginnen met zich-

zelf of andere aanwezlgen persoonlijk m het gesprek te betrekken. De
mannen kunnen zlch daar dan m mengen zonder de last op zich te laden
dat ze een gesprek over personen zijn begonnen. In deze gesprekken kunnen ze oak het gevael hebben dat zij, omdat ze tegen vrouwen praten in
plaats van tegen mannen, voor zlchzelf een geldig excuus hebben om af
te wijken van een gangbare mannelijke norm, te weten in onderlinge
gesprekken practisch nOO1t aan Jezelf te refereren. De ervaringen die fundamenteel van persoonlijke aard zijn worden door mannen vaak verpakt
m discussles over onpersoonlijke, algemene vraagstukken. AIs gevolg
van deze dwangmatige (afweer)houding IS het voor mannen dan ook
vaak moeilijk om elkaar echt goed te leren kennen (Clark, 1972; Fasteau,
1976: 21-34).
Mannenpraatgroepen zijn qua opzet en werkwijze op dezelfde leest ge-

schoeid als de praatgroepen in de vrouwenbeweging9 . OOk hier veelal 8 a

De groepen hebben een ongestructureerd karakter; er IS geen vastomlijnd

programma.
Deze groepen hebben een zelfstandig bestaan. Soms zijn er schriftelijke
contacten met geestverwanten via het onregelmatlg verschijnend blad

'Mannentaal' (inhoudelijke mformatleuitwisseling over mannenbevrijding) en"Infoman"(informal1e over plaatselijke mannenpraatgroepen en
belangrijke activitelten, vergaderingen en dergelijke, alsmede literatuurUps). Er is een aarzelend begm gemaakt met landelijke bijeenkomsten
waar leden van praatgroepen elkaar ontmoeten en onderling ervanngen
uitwisselen. Hier en daar (Amsterdam en Utrecht) zijn praatgroepmannen actIef bij het beheer en de orgamsatie van "Mannenhuizen'lO betrokken.
Wat opvalt IS het elitalre karakter van de mannenpraatgroepen (en de
mannenbewegmg m het algemeen). Hoewel de ideologle duidelijk vooropstelt dat de groepen bij voorkeur heterogeen samengesteld moeten
zijn, blijkt het ledenbestand in de praktijk meestal tamelijk homogeen
te zijn. Het betreft overwegend mannen Ult de middenklasse met een
hooggekwalificeerde opleiding (studenten, academlcl, leraren, welzijnswerkers, oftewel 'meuwe vrijgestelden'). De sociale opleidingen blijken
oververtegenwoordigd te zijn, terwijl de meesten qua politieke opstelling
links georienteerd zijn. Er nemen nog nauwelijks mannen met een geheel
andere achtergrond aan mannenpraatgroepen dee!. Dit is een duidelijk
verschilpunt met vrouwenpraatgroepen, waar dit vaker het geval blijkt te
zijn; daarin treft men oak arbeidersvrouwen, ongehuwde moeders, en
dergelijke aan).
De mannenpraatgroepen zijn m felte meestal alleen wat leeftijd, burgerlijke staat en sexuele genchtheid betreft, heterogeen van samenstelling:
jongere en oudere mannen; gehuwde en ongehuwde, gescheiden mannen,
(primair) heterosexueeJ en homosexueel ingestelde mannen. Met betrekking tot dit laatste punt kan worden vermeld dat III de mannenbeweging
naar verhouding veel homofielen acllef zijn. Dit ligt voor de hand, omdat
deze mannen Immers zeer gebaat zijn bij een doorbreking van de bestaande rolpatronen, vooral in zoverre deze zlch manifesteert in een veranderde opstelling van mannen ten 0pzlchte van elkaar.

12 deelnemers; wekelijkse bijeenkomsten, beurtelings bij een der deelnerners thuis.
In princlpe zijn het leiderloze groepen (er IS hooguit een vaste contactpersoon); wel kunnen er mannen zijn die op grond van elders opgedane
ervanngen een gangmakersfUnctie vervullen.
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Uiteraard vormt een mannenpraatgroep mhoudelijk gezlen geen natuurgetrouwe cople van een vrouwenpraatgroep. Er komen and ere discussiepunten aan de orde. (Overigens borrelen deze meestal spontaan op; ze

worden zelden vooraf bepaald). Het gaat lmmers pflmalr om bewustwor247
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die zich gevangen weet

ding van de rOl, die een man In onze samenleving geacht wordt te vervullen en van de typische problemen die dit met zlch mee brengt.

III

een te vastomlijnde mannenrol waarvan hij

zlch juist wil vrijrnaken.

Het IS echter ondoenlijk, en het zou ook welmg zlllvol zijn, om III dit bestek op allerlel mogelijke bijzondere situatles III te gaan. We zuHen ons

De mannen In zo'n groep trachten door bespreking van hun ervanngen
vast te stellen In hoeverre hun denken, doen en laten belnvloed worden

hier beperken tot de centrale kenmerken die mannenpraatgroepsleden

door de standaardopvattmgen die er m onze cultuur gelden over wat
'mannelijk' is (of moet zijn).

met elkaar gemeen hebben. Daarbij moeten we met de fout begaan dat
we een al te stereotype beeld van 'de' man en diens rei voor ogen hebben.

In de groep vindt, in het ideale geval, een deconditlOnermg ('afleren')

18.4.1

Nadere typenng der deelnemers

van traditlOnele mannelijke gedrags- en rolpatronen plaats. In het verlengde hiervan wordt een begm gemaakt met een ingrijpend resocialisahe

De, vooralsnog schaarse, gegevens die hierover beschikbaar zijn geven

(heropvoedings)proces: de groepsleden trachten hun onontwikkelde of

een vingerwijzing dat de mannen die aan praatgroepen deelnemen geen
doorsnee van de mannelijke bevolking vormen: deze mannen behoren

onderdrukte <vrouwelijke' kwaliteiten en eigenschappen beter tot hUn
recht te laten komen.

Ovengens blijft het moeilijk om een zodamge algemene omschrijvlllg
van een mannenpraatgroep te geven dat daarmee alle bestaande praatgroepen volledig worden gedekt. In het eerste nummer van Mannentaal

meerderheid tot de (intellectuele) middenklasse (zle ~nder 3.2.). Zij
zullen dan ook zeer waarschijnlijk met problemen worstelen die inherent
zijn aan wat door onder andere Pleck (1975 a en b, 1976) de 'moderne'
mannenrol genoemd wordt. Op zijn mmst zuHen zij zlch op het over-

(dec. '74), waann een artikel over mannenpraatgroepen was opgenomen.

gangsgebied tussen 'traditlOneel' en 'modern' rOlgedrag bewegen, m

werd III dit verband lacomek opgemerkt: 'A Is er een groep mannen IS

de richtmg van het laatste gedragspatroon.

die het allemaal anders doet, of wil doen, nou dan

IS

III

er gewoon weer een

meuw soort mannenpraatgroep bij'. JUtSt dit open en democrattsch ka-

In het kader van de traditionele mannenrol wordt 'mannelijkheid' vooral

rakter van dergelijke praatgroepen maakt dat de accenten telkens weer
anders gelegd zullen worden. Zo zijn er enerzijds praatgroepen die sterk
III de rIchtmg van een theraplegroep tenderen en anderzijds groepen die

gedemonstreerd middels fysleke prestahes. In geval van de :moderne
mannenrol verkrijgen positief gewaardeerde prestatles een geheel and ere

veel weg hebben van een gespreks- of discussiegroep.

geaardheid; het gaat nu veeleer om soclale en intellectuele vaardigheden.
Bij de traditlOnele mannenrol daarentegen zijn soclale en emotlOnele

18.4

vaardigheden relatief onderontwikkeld en IS met name het tonen van gevoelens van tederheid en kwetsbaarheid niet of nauwelijks toegestaan.
Het uiting geven aan gevoelens van woede en het vertonen van Impulslef

DEINHOUDELIJKE BETEKENIS VAN MANNENPRAATGROEPEN

De onderwerpen die in mannenpraatgroepen aan de orde komen hebben,

geZlen het karakter en de doelstellingen van deze groepen. betrekking
op de problemen die met het man-zijn in onze cultuur gepaard gaan.
Uiteraard zijn deze problemen met voor elke man precies eender:

zijn specifieke maatschappelijke achtergrond (socmal milieu, opleiding,
beroep), karakterstructuur, persoonlijke behoeften en Illteressen, de re-

~

gedrag wordt hier, binnen zekere grenzen, aangemoedigd, vooral ten opzichte van andere mannen. B ij de rnoderne mannenrol worden mterpersoonlijke vaardigheden verwacht, vooral m zoverre deze bevorderlijk'zijn voor een soepele samenwerking met anderen, met het oog op het

leveren van goede (arbeids)prestatles (vg!. het moderne management
met haar nadruk op 'human relatIOns'). Tot op zekere hoogte wordt
eveneens het vermogen om tederheid en emotionele mtlmiteit te erva-

lahes die hij onderhoudt, leeftijd, etc. zijn hierop van mvloed. Daarbij
kornt nog dat het gezichtspunt van waarUlt een man zijn eigen situahe

ren en te uiten aangemoedigd. D it blijft evenwel strikt beperkt tot hetero-

en de daann spelende problemen beZlet ('prebleemidentificatle') door-

Vooral het emotlOneel 'koef blijven ('play It cool, man!') vormt een
kernthema en woedeUltlllgen en Impulslef gedrag word en niet toege-

slaggevend is voor de aard van de oplossmg - voor zover deze mogelijk
is - die hij zal nastreven. Zo zal eenman diezijn moeilijkheden primalr in
termen van een (nog) niet verworven en als zodamg erkende 'mannelijke identiteit' omschrijft vrijwel zeker heel anders reageren dan een man
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sexuele relatles; elders worden deze gevoeJsuitingen Ultgesloten geacht.
staan.
Aan de traditionele en moderne mannenrol zijn ook verschillende relatiepatronen tussen mannen en vrouwen gekoppeld. De 'traditlOnele'
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man verwacht.yan vrouwen dat zij zijn gezag erkennen en daaraan gehoor

geven. Echteh]ke relaties zijn m dit geval primair functioneel met als
gevolg ~~t de vrouw zlch m het 'ideale' geval als een seismograaf blindehngs onen~eert op de elsen en verlangens die de man - vooral vanuit zijn
werksltuatle - aan haar steIt. ReIahes met niet-verwante vrouwen blijven
tot een mmlmum beperkt.
De 'modern' mgestelde man verwacht kameraadschappelijkheid en mtimItelt In zlJn relaties met vrouwen. Hij ziet heterosexuele relaties als de
emge legltleme bron Voor emotionele ondersteuning die hij in het leven
van a11edag broodnodig heef!. Dit type man verwacht dat vrouwen (in
het. bl]ZOnder de eventuele partner) de wonden genezen, die hij m het
strljdperk van h~t maatschappelijk leven heef! opgelopen.
Ook ~~r;'acht hIJ van hen dat zij zijn emotlOnele reserves opladen. In
vergehJkmg met de traditionele roiopvattmg worden hier weliswaar andere elsen aan vrouwen gesteld, maar de consequenties ervan leggen
eveneens sterke beperkmgen op aan de gedragsalternatieven die vrouwen
aldus geboden worden.
Er zijn nog enkele andere cruCIale verschilpunten tussen beide vananten'
De traditionele mannenrol houdt m dat mannen sterke gevOelSmatlge
banden met and ere mannen hebben. Ofschoon deze relalles vaak gentuahseerd~ vormen aannemen, die de mtimlteit ervan beperken (Pleck,
1975 a) Zl]n deze mettemm belangrijker en vaak mtenser dan die met
Vrouwen.
In geval van de moderne mannenrol zijn emotionele relatIes met andere
mannen met intens en vaak afwezig, ofschoon in de arbeidssituatIe een
grote vaardigheid in het onderhouden van prettlge werkreIaties wordt
verwacht. In vergelijking met de traditlOnele mannenrol is het nu zo dat
de onderlinge r~latIes van mannen, eerder dan hun relahes met vrouwen,
slechts pragmallsch en functlOneel zijn.
Met voornoemde tweedeling ten aanzien van de mannenrol correspondeert een onderscheid tussen een traditionele en een mod erne versie van
de vrouwenro1.
Dit onderscheid loopt volgens Pleck grofwel parallel met de verschillen
dIe er bestaan tussen de cultuur der arbeidersklasse en die der middenklasse.
Pleck's interpretatie IS naar mijn mening in grote lijnen ook van toepassmg op de N ederlandse sltuatIe.
O

TraditlOnele mannelijkheid pur sang (in de hiervoor omschreven betekems) zuHen we vrijwel met terugvmden bij mannen m praatgroepen.
De echte mannetJesputters zullen zichzelf so wie so al uitselecterenll
Doorgaans blijft de deelname tot twee categorieen deelnemers beperkt 12
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Bij de eerste categorie (mannen met een moderne mannenrol) komt
'mannelijkheid' veeleer tot mtmg m een, rusteloos streven naar het
leveren van goede (arbeids)prestatles en m een (deels zelfopgelegde)
druk; tot emotionele zelfbeheersmg. In de Amerikaanse samenlevmg,
waar deze mannelijkheidscultus wellicht nog sterker dan in West-Europa
heerst, zijn ~getting ahead' en ~stayIllg cool' slagwoorden voor deze
aspecten van de moderne mannenrol (Pleck & Sawyer. 1974:153). Karakteristiek hiervoor IS een eenzijdig-ratlOnahsttsche mstelhng, dIe gencht
IS op het voortdurend analyseren en trachten te beheersen van (prob\eem)
sltuaties, ook op domeinen waar d!t mmder of mlss~.lllen ,,:el helemaal
niet gewenst is. zoals in intleme relabes. Een afstandeh]ke, ob]ectlverende
mamer om de werkelijkheid te benaderen drelgt aldus zelfs door te dnngen tot in de sfeer van persoonlijke en.gevoelsm~tlge aangelegenheden.
Soms lijkt het wel alsof socmle vaardlgheden bl]. deze mannen veeleer
het karakter van een soclale technologle gaan verkn]gen: een arsenaal van
socmal-technische hulpmiddelen en strategleen waarmt desgewenst kan
worden geput om op zo effectief mogelijke wijze vooraf bepaald~. do~l
stellingen te realiseren. De emotionele kanten van de persoonh]kheld
worden dan gecultiveerd in zoverre deze "van nut' kunnen zlJn voor
een flexibele samenwerking met anderen, vooral op het werk. Het ervaren en mten van 'echte' emohes wordt daarmee goeddeels gereserveerd voor de privesfeer. Bovendien beperkt zlch dit dan nog tot het
gehied van de heterosexuele relaties en daarbi,nnen met zeldenotot mtsluitend de relatle(s) met vrouW of vaste vnendm en eventuele kmderen.
Naast de hiervoor aangeduide categorie mannen bevmdt er zich nog een
andere, kleinere subgroep onder de deelnemers aan mannenpraatgroepeno
Dit zijn mannen die veeleer last hebben van problemen, waarmee III onze

cultuur bij uitstek vrouwen te kampen hebben.
Het gaat hier om mannen die moeite hebben met het o~~omen voor
ziclizelf (welmg asserllef, opoffermgsgezmd. zlchzelf wegcl]ferend), het
verwerven en behouden van zelfstandigheid, het kunnen mten.van neptleve gevoelens (boosheid. agress!e, ougenoegen. en d.ergelijke)l3. Daarbij moeten we niet uitsluitend denken aan zeer vrouwehJke. homosexueelgenchte mannen, ofschoon die ook tot deze categone behoren.
,
In een recent artikel over mannenpraatgroepen (Sekstant, oktober 77.
p. 13-14) werd als een belangrijke beweegreden voor deelname genoemd:
het trachten ziclizelf te worden; aHeen kunnen functlOneren. Dlt geldt
met name voor die mannen die reeds een meer langdunge relatie met een
partner hebben waarbij een zek:re versmeltmg (symbiohsche relatle m
het vakjargon geheten) tussen belde partners heef! plaatsgevonden zodat
hun elgen identlteit m het gedrang drelgt te komen.
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18.4.2

Heropvoedingsproces

Dat er verschillen tussen beide categoneen mannen bcstaan neemt niet

weg dat zij een aantal aspecten m hun gedrags- en rolpatroon met elkaar
gemeen hebben, die zlch lenen voor de-conditlOnermg respectJevelijk resociaIisatie in de praatgroep.

I

Daarnaast zijn er specifieke punten die relevant zijn voar de coe dan we!

de andere categorIe mannen (vg!. bijvoorbeeld het leren ulten van vooral
posltieve gevoelens of jUlSt Van negalIeve gevoelens). Uiteraard kan m
een praatgroep, Waarvan het primaire doel bewustwording IS, hoogstens

een begm worden gemaakt met het 'heropvoedingsproces'. Trouwens dit
zal door de deelnemers zelf grotendeeJs buiten de context van de groep
ter hand maeten worden genomen.

In de groepssitualIe zijn vooral de volgende aspecten van belang:
- het elkaar (leren) bieden van warmte, veiligheid, tederheid en psychische ondersteumng;
- het beter leren ervaren en aanvaarden van voornoemde <zaken', met
name ook indien geboden door mannen;

I
I

1

wat er zoal aan de orde kan komen. Vanzel~~prek_end pretendel~rt 1~~~~
lijst niet uitputtend, noch systematlsch ~; ZlJn (Zle ook Farre ,
.
326,329: Pleck & Sawyer, 1974: 152-170) .

_ Waarom ben ik eigenlijk m een praatgroep gaan Zltten?
_ Welke betekems heeft vrollwenemancipatie en de vrouwenbeweging

voor mij persoonlijk?
.. , .
..
_ Wat IS 'vrouwelijkheid'; wat IS 'manne1ijkheid'?
In hoeverre ben ik zelf 'mannelijk' dan wel 'vrouwehjk m mljn denken,
doen en laten?

•

_ Het man-zijn m een prestatiemaatschappij (in studie, werk en beroep).
_ de gevaren van specialiseren m studle of beroep
_ het nastreven en leveren van prestatIes
,
.'
_ het wedijveren met anderen. Stel ik mij erg compe~lt~ef op 1ll mlJll werk,
in de groep en in mijn relatle met vrouw of vnendm ...
_ Man worden en zijn III een "sexistische' maatschapplJ.

- (onmiddellijk met het voorgaande samenhangend) het meer ontwikke-

_ de <>pvoeding (soclalisering) tot man
..
I
_ sexuele ervanngen m de jeugd (kinderl1jd, pubertijd), op schOO, m

Ien van empathische vaardigheden (invoelingsvermogen);

dienst, nu

- het (beter) leren ondergaan van allerlel socIale sltuatJes zoals die van
de praatgroep, in plaats van deze onmiddellijk onder controle trachten
te krijgen en te blijven beheersen;
- het op niet-competJtieve wijze met elkaar omgaan;

_ mijn kijk op vrouwen

- het zlch afhankelijk, kwetsbaar en onzeker ten opzlchte van anderen,
ID het bijzonder mannen, durven opsteUen:

_ hoe benader ik vrouwen?
_ Intieme relatle met vroUW of vnendin

~ ~:~~t:~~r~~~~i~g~! ~~e~:1~:1~~eV!~th::~r (ender and ere deminantle-

- het verbeteren van socIale vaardigheden, onder andere: het echt leren

prob1eem)
..
t e
_ afbankelijkheid _ onafbankelijkheld ten 0pzlchte van par n r

luisteren naar en het trachten te begrijpen wat de ander preCles te berde
brengt aan persoonlijke ervarmgen en gevoelens, en het beter leren uiten
van gevoelens:

_ jalouzieprobleem
- verliefd worden..

- het afleren van allerlel meffeclIeve en/of storende vormen van verbale
communicatIe, onder and ere het echt met elkaar 1eren praten III plaats
van

~slap

ouwehoeren' of (ander uiterste) zeer zwaar zitten bomen; woor-

denstrijd met de bedoeling om punten te scoren; afstandelijk praten over
persoonlijke, intieme dingen; mtellectualiseren.

18.4.3

Veel besproken Ihema's

Uit het voorgaande zijn vrij gemakkelijk een aantal onderwerpen te destilleren die voor discussle III mannenpraatgroepen in aanmerking komen.

Hier volgt een waslijst met populalre thema's, die een indruk geeft van

- heb je altijd zm om te vI,fIjen, ~s e~~
_ nieuwe ~prestatlemoraa op se u
perende vrouwen?
- Vnendschap met Vf?UWen

.

ee ik geen sexuele relatie onderhoud?

- Heb ik echtevnendmnen, wadarm(
Wat bespreek lk met deze vnen

t w'l?

ga~~i:~ d~aa; ~u van zlch emanci-

ill

)?Watdoeiksamenmethaar/hen?

nen .

- Vriendschap met mannen.
nnen? Hoe ga ik om met
_ Heb ik echte ml1eme vnendschappen met ma
'? Eventuele sexuele
mannen? Waar praten we over? Wat doen we samen.
ervaringen met mannen.
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- Taakve:deling m hUlshouding en gezm.
V ~rh~udmg hUishouctelijk werk - werk bUItenshms
Vmd lk mi;n 'c .. 'b
"k
.
.
.. ~
_arne~e ela~gnJ er dan dIe van mijn vrOllW ofvnendin?
Hoe IS mlJn pnonteltenstellmg inzake werk vrije tijd vrouw ki d
.

vnenden en dergelijke?

~oe h~?ben

" ,

n eren,

mijn vrouw/vnendin enik het kostwinnerschap, het hUlS-

oUdel~k werk en (eventueel) de opvoeding van de kmderen verdeeld?

- Het zelfbeeld en het ideaalbeeld van mezelf. .
Oe poslheve e~ ne,gatieve elgenschappen die ik bij mezelf waarneem en
d le anderen bIJ illlJ onderkennen.
- Het mten van gevoelens.

I,
(
I

i

I

Dit de literatuur die hlerover bestaat (Zle onder andere Meulenbelt. 1974:
Katler, 1976) en tevens op grond van persoonIijke gesprekken met femlmstes heb ik een mdruK gekregen van de onderwerpen die m de discusSles
in vrouwenpraatgroepen worden doorgenomen. Bij vergelijking met de

gang van zaken in mannenpraatgroepen vallen me daarbij twee dingen
op:
- Hoewelje het tegendeel zou verwachten (gezien de 'onafbankelijker' individuen die mannen geacht worden te zijn), blijken mannen naar verhouding veel meer over hun relatles met vrouwen te praten dan vrouwen
dat in hun praatgroepen doen over mail~n;
Mannenpraatgroepen richten zich over h algemeen pas In een bedUl-

De verhouding tussen emoties en verstand.
Om gevoelens te mten.
Komen mijn ge",:oelens als zodamg altijd we! voldoencte over bij anderen
oak al probeer lk deze te Ulten?
.
~~;~:~: Wanneer heb ik voar het laatst gehuild? Zou ik graag meerwillen

dend later stadium van het groepsproces op lehl!melijke aspecten, zoals
de kijk op en de ervaring met het elgen Iichaam en lllterIijk. V rouwen
daarentegen blijken vaak al in de eerste groepszltlmg te vertrekken vanUlt
elgen lichamelijke ervanngen. 0 ok gaan zij er gemakkelijker toe over

- Angst voar verwerpmg door anderen (groe

beeld de onderlinge vagma-inspectie met behulp van een speculum
zogenaamde 'zelfhulpgroepen'15_

Angst

vrouwen).

pen,

- d' ..

In

IVlduen. mannen en

:=:~~ ~i~~~sn,:;oe ik lUde groep om ver,werping te voorkomen? Waarom
met ge'll'efd " abn~en met zo gemakkehJk oververwerpmg door anderen/
z~n lJ anderen?
~e~::~~~~~rheid.

Op welke punten vmd ik me het meest kwetsbaar m

~ Fantasleen, aromen,_ dag- en wensdromen. (Dit vormt vaak ee

~;~~l:~~e~~~n)~mbit1es

en belangrijke streefdoelen in je leven no~o~~~

pLlllsteren/ prater:: Kan ik wel goed naar antleren JUlsteren?

v~~eb:e:r~~g~?el altIJd te begrijpen, In te voeJen wat de ander preCles naar
Wie praat het meest tijdens seneuze gesprekken in gezelschap l'k' f "
partner?
' 0 mlJn

~e~~ ervaring van Je elgen lichaam en Ulterlijk en de kijk die J e daarop
'Heb' ik een lichaam of 'ben' ik een lichaam?
Hoe ga lk om met mijn lichaam? Geef ik m v Id
~:~;ne slgnalen die duiden op v~rmoeidheid ~n i~~n::Y:~:~;:~~~~:l~~
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elkaars lichaam nader onder de Joupe te nemen: in sommlge gevallen

zelfs in de meest letlerlijke zin van het woord. Men vergeIijke bijvoorIn

de

18.5 ENIGEKENMERKENDEPROBLEMEN IN MANNENPRAATGROEPEN

Naast een aantal moeiIijkheden die zlch m elk groepsproces voordoen
zijn er bepaalde prob1emen die JUlSt bij Ultstek m praatgroepen rijzen.
Hiervan zijn de voJgende typerend voor mannenpraatgroepen 16

a V ooral mannen hebben vaak problemen met het ontbreken van een
dUldelijke structuur en orgamsa/le m de groep. (Dit neemt met weg dat
ook vrouwen hier soms grote moelte mee hebben). Met name het felt dat
praatgroepen geen uitgesproken leider hebben stelt de deelnemers voar
een dilemma. Daar veel mannengewend zijn aan het werken onder(bege)-

leiding van een andere man drelgen zij enerzijds bij het ontbreken.van
een leider te verzanden in oeverloze discussies over van alles en nog wat,
maar juist niet zozeer over mannen-emanClpatiethema's. Anderzijds IS

een d uidelijke leiderfiguur in de groep die de deelnemers m het gareel
houdt. weinig bevorderlijk voar het ontstaan van een goede sfeer waann
'gewerkt' kan warden. Het kunnen parhciperen in een ongestructureerde

groepssituabe, alsmede het passlef (wat met wil zeggen gelaten!) ondergaan van dergelijke sltuahes IS Juist een noodzakelijke voorwaarde voor
een geslaagde mannenemancipatle.
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b Het komt nO!?al eens voor dat vaag en indirect wordt gereageerd op

hetgeen lemand

III

de groep ter sprake brengt of op lemands mentalitelt,

algehele mstelling. Zo is het niet ongewoon dat een man er door anderen
;an b~tlCht ,:"ordt dat hij ZIC~ 'typIsch mannelijk' zou gedragen, een
SexIst zou ZlJn, of lets dergel1Jks in plaats van dat specifieke klachten
word en geUlt. Bet~r IS het om zeer concreet te word en en precleze kntlek
te le,veren. Vage, msmuatles kunnen enorm bedreigend zijn voor het

slachtoffer 1ll kwestle. Ze zijn beslist met zo bevorderlijk om door te

e Het voor de vU/st weg en zogenaamd effectlef oplossen van problemen

van deelnemers. Vaak doet er zlch een sltuatle voor waarbij de groep
gedurende korte tijd met een bepaalde deelnemer werk!, vragen stell,
suggesties voor een oplossing doet om vervolgens sne! over te schakelen

naar (de problemen van) een ander groepslid. Des te erger IS dit wanneer
later. tijdens de eerstvolgende bijeenkomst bijvoorbeeld, hierop met

wordt teruggekomen tenemde onder meer na te gaan of een bepaalde
suggestle zinvol, nut!1g IS gebleken. Het IS zeer typerend voor veel man-

stoten naar mtlemere en meer kwetsbare kanten van de desbetreffende
deelnemer. (Vrouwen zijn vaker en sneller genelgd om persoonlijk en

nen om steeds gericht te zijn op een versterking van het elgen ego. die
wordt verk-~~op grO?d van het op flitsende wijze kunn~n leveren v~n

c Hiermee houdt direct verband dat mannen toch al sterker de tend ens

Een veel tijdrovender, empathlsche benadenngswijze wordt door hen
gemakkelijk naar vrouwen of aan 'terzake deskundige' mannen als klimsch psychologen, maatschappelijk werkers en dergelijke toegeschoven.

concreet te worden).

".~rtonen om gevoelsmatlge aangelegenheden op een abstracte, ajstande-

tyke ~anter le benade~en. Men vlucht dan weg mt het hier en nu van persoonhJke gewaarwordmgen en ervaringen naar de ijle sfeer van abstracte
problematleken. Concrete zaken word en aldus 'platgepraar en overmatlg geintellectualiseerd. lu memge mannenpraatgroep vormt dit een

mstant-oplossmgetreDlt hebben we weer eens even gefhkt, jongens).

f Aanrakingstaboe

Mannen schrikken vaak enOrm terug voor mtlemer lichamelijk contact

groot struikelblok voor een goed verloop van het groepsproces.

met andere mannen. Ook in de praatgroepen heerst er onder hen niet
zelden grote angst dat zij VOor homosexueel worden aangezleu, indien

d Een probleem dat telkens weer terugkeert is de nelgmg om op zlchze!f

zij hun behoefte aan lichamelijk toenadering tot Ultmg zouden brengen.
Aangezlen in o112e cultuur het taboe op homosexualitelt bij mannen

betrokken le zltten IWsteren naar wat anderen zeggen, lets waaraan

grater is dan bij vrouwen is het voor mannen veel moeilijkerom elkaar

mannen zlch veel vaker dan vrouwen blijken schuldig te maken. Farrell
spreekt 1ll dit verband Van 'se!j7istemng' (Farrell, 1974: 11-12; 228-229)17

aan te raken. Dit probleem speelt uiteraard met m deze vorm voor
homo- en bisexuele mannen.

Het betreft hIer het bekende verschijnsel waarbij een man (en soms ook
vrouw) IUlstert naar de eerste paar zmnen van wat iemand anders ter

speake brengt, vervolgens aanneemt dat hij reeds heef! opgepikt wat er
verder nog zal komen en mnerlijk begint met het voorbereiden van een
verhaal ove:. eigen ervanngen. Oit terwijl de ander nog steeds aan het
w~.ord IS. BIJ de eerste de beste gelegenheid die zlch daartoe voordoet

(bljVOOrbeeld een korte stilte) spnngt de desbetreffende man dan onmiddellijk III met zijn elgen, voorgebakken 'betoog. Je kunt bij wijze van
spreken aan de man m kweshe zien dat deze bezig IS met het samenstelI~~ van een verhaaltje dat hij weldra zal gaan opdienen (V gl. onder meer
zlJn oogbewegingen en de wijze waarop hij met zijn hoofd knikt en

schudt: 'ja, maar. ... .' bij alles wat de ander verteIt). De aandacht van de
groep verplaatst zlch aldus naar <le 111terruPterende persoon. Deze stijl
Van dlscussieren weerhoudt de mannen die echt aan het lUlsteren waren
ervan om in te haken, omdat zij eerst moeten nadenken wat er gezegd is
e~

vervolgens hun gedachten op een rijtje moeten zetten. Tegen die tijd
zljn <le 'op zlchzelf betrokken IUlsteraars' reeds aan het woord.
256

g Soms zien we dat een of meerdere mannen zich als een beschermende

vaderjiguur opwerpen ten opzlchte van de (vermeende) zwakkere broeders 111 de groep of de groep als geheel. ZO'n man laat zlch dan regelmatlg sceptlsch Ult over eventuele expenmenten in de groep (bijvoorbeeld op het vlak van een doorbrekmg van ,het aanrakingstaboe) en
maant de leden tot voOrzlChtlgheid aan (vooral mdien de groep zijns

l112lens op een bepaalde deelnemer te sterke druk Ultoefent). Dit maakt
dat de groep met gemakkeIijk bUlten de geijkte paden zal treden. De
groepsleden die erg onzeker en/ of wars van emge persoonlijke verandering zijn (,resIstance to change') vmden hierin een mooi alibi om maar
mets nieuws uit te hoeven proberen. Hiermee wordt de leden wellicht
een van de belangrijkste motlvaties voar het deelnemen aan een praat-

groep ontnomen, te weten het trachten te verwerven van de nodige zelfverzekerdheid om met gedrags- en rolpatroon te durven en te kunnen
experimenteren.
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h Ges/achtshomogene tegenover gemengde praatgroepen
In het ideale geval worden de deelnemers aan mannenpraatgroepen zIch
- evenals de vrouwen in hun praatgroepen - bewust van de concrete
betekenis en draagwijdte van de slogan: 'Oak het persoonlijke IS polil1ek'. Ben aantal problemen die aanvankelijk als strikt pnve beschouwd
werden, blijken bij nader IllZIen vaak problemen te zijn waarmee ook
andere mannen worstelen en sterk: door maatschappelijke factoren te
worden (mede)bepaald. VanUlt een bewustwording hiervan kan mogelijk
een onderlinge solidantelt gaan ontstaan om zich uit de knellende banden van de gangbare sexerollen te bevrijden.

sproken m hoeverre en op welke manieren men in de ?eme~gde groepssItualle in stereotype rolgedrag IS vervallen. Ook bledt. dIt de mogelijkheid om na te gaan of een verwijt aande naaste o~gevmg (~et name
de vaste partner) dat deze te we10ig begnp toont of met mee wII werke~
aan de emanClpatie terecht is dan we! als een prOjectle of als een ratlOna
lisatie voor eigen onwil of onvermogen om te veranderen moet worden
beschouwd.
NOTEN

U iteraard kUlln.cn mannen daarin pas werkelijk slagen wanneer zij dat
doen in nauwe samenwerking met vrouwen die hetzelfde doel nastreven.
Ben belangrijk hulpmiddel hIerbij kan zijn dat mannen en vrouwen
samen gaan deelnemen aan gemengde praatgroepen.
Het IS echter weimg zinvol om mannen en vrouwen van meet af aan
samen te brengen III een praatgroep, om redenen die hiervoor reeds
werden vermeld. Beter IS het om een gemengde praatgroep _ in combinalle met qua seXe homogene praatgroepen - een specifieke funclle
te laten vervullen in het emanclpaheproces van mannen en vrouwen.
namelijk het bieden van een saart expenmenteersltuatie waarin eenieder
de denk beelden in praktijk tracht te brengen waarover men het In grote
lijnen in de afgeschermde sfeer van de gescheiden mannen- en vrouwenpraatgroepen eens is.
Warren Farrell (1974: 231-232) heeft In dit verband een idee gelanceerd, dat op het eerste geZlcht wat gekunsteld aandoet, maar In de praktijk toch op vrij 'natuurlijke' wijze blijkt te kunnen worden gerealiseerd.
Hij stelt een bepaalde procedure voor, waarbij het deelnemen aan
geslachtshomogene en gemengde groepen stelselmallg wordt afgewIsseld. Deze procedure komt hierop neer dat mannen- en vrouwenpraatgroepen eerst gedurende een bepaalde penode (bijvoorbeeld 2 a 3 maanden) wekelijks apart bijeen komen. Vervolgens vinden tijde/ijke Jusles
p!aats tussen beide soorten groepen, waarbij vaste partners met per se
10 dezelfde groep hoeven te gaan zItten, ofschoon wel in elke groep mmstens enkele paren gewenst zijn. De aldus gevormde gemengde groepen,
die zo nodig bij een te grote groepsgrootte 10 subgroepen kunnen Worden opgesplitst, komen elikele keren bij elkaar (bijvoorbeeld gedurende
I maand elke week) en gaan vervolgens weer Ulteen, waarna de voorheen
bestaanc1e geslachtsspecifieke groepen opnieuw warden geformeerd. In
de mannen- respectievelijk vrouwenpraatgroepen kan dan worden be-

I E zi· n hier treffende overeenkomsren met de 'h uma n potenhal movement' III de
(A:erifaanse) psyChologle, waann zelfactualisatte (Maslov, Rogers) het centrale Leitmotiv
..
vormt
2 Toe~egeven dat men klachten heeft en dat men daarVoor zelfs beangsUgd zou kunnen z~~n
brengt een man gemakkelijk m conflict met zijn sexrol. Het behoort Immers ~ot het man-zlJn
om met te kla en en zeker niet weekharttg ie ziin. Richter heeft het In dlt verband ov~r
'de man die m;t mag lijden' (Richter, 1974: 39). Noch hijzelfnoch de anderen staan ~~m dlt
toe. Het IS van wezenlijk belang dat vrouwen daarentegen eerder dan mannen op~nhJk hun
gevoelens (en klachten!) zullen uiten en zich kwetsbaard~r durven op te stellen. Hler s~~t~~
we op een mogelijke (gedeeltelijke) verklanng voor het felt dat mannen wat hun gezon e
betreft In allerlei medisch-SOClOloglsChe. anderzo_eken (zle o.a. Aakster, 1972) een gundstlger
beeld dan vrouwen Le zien geven. HeL IS nog maar d e vraag of mannen lnderdaa over
het al emeen gezonder zijn dan vrOuwen, met name. In ~sychologlsch en PSYChOSOmai1s~~
Er zijn duidelijke mdicatIes dat dit een bedneghJke mdruk IS. Mannen
e j
hoger sterfcijfer. ze lopen meer het risico van chromsche, verborgen aandOenIngen voora
hartkransslagaaeraandoemngen en hartmfarcren}.
rote
Ov n ens IS het moeilijk om Ult epidemlOloglSch onderzoek ~ vo?r~l vanwege het g
ainta~ vanabelen en de complexe interacties daartussen - eenduldlge conclusles lllzake
oorzakelijke verbanden te trekken.
.
V
d
t
3 In zekere zm IS de benammg 'praatgroep' een mmder gelukklge kt~~e~ s~~rro:p n~~~
In ewi"den su ereert ze te zeer dat het louter een soort gespreks- 0 IS u~ g
.~ ~ t g~et zo IS. Wat dit betreft zijn In andere talen soms geschlktere, term~n
~~~~ha~~:~~ ~anduidingen als 'conscIOusness-raising groups' (lett. ZOlets als bewus;~
zijn-opwekkende groepen') of'Selbsterfahrungsgruppen' geven be~er de essentl~ ~an ~ te
doelde roepen weer. Aangezlen de term 'praatgroep· eChte~ al aardlg mgeburger egm.
raken l~ het N ederlands taalgebied en een beter alternatlel vooralsnog ontbreekt, zal hlCr
LOch bij het gangbare taalgebruik worden aangesloten.
.
.d
I
4 Vanuit de femlmstIsChe ideologie mag een heterogene samenstellmg dan wel 1 eaa
. hten (veel spraakverwarnng'
commulllcatlestoormssen,
E
k
worden geacht, In sommlge OPZIC
het groepsproceS kornt erg moeilijk op gang) IS dit mlsschien met zo dZ.InVOI. Hent zzeoue~:
homogeniteit kan soms - zeker In een· beg Infase - de voorkeur ver lenen. d' e . dat
.
d (" d aan elkaar te koppelen In le zm
gaat draalen en geleidelijk aan tot een lets
heterogenere samenstelling wordt overgegaan, etc.
.
; .
5 Er zijn hier duidelijk een aantai bestanddelen van een ·a~t~-~uto~ltalre IdeOlOg;~ ~
onderkennen. Op de romantische mens· en maatschapPIJvIsle dIe aan de ze g _
waarwordingsbewegmg( waartoe ook de praatgroepen kunnen worden gerekend) ten grand
slag liggen IS ovengens nogal wat af te dingen (zle Schur, 1977: 17-92).

opzic~t

heb~en

~::s~ee::~rijiJ~o~~ge~e~~~:~::t~I~~ gr~:;
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6 Hiervoor IS veeleer deelname aan een z.g. radikale femlmstische theraplegroep en/of
assertlvlteltstrammg geeigend (zle Katier, 1976: 78-127) en ook het partiClperen III actle-

groepen respectlevelijke politieke partijen.
Een volledige gestaagde mannen- en vrouwen (ofliever gezegd mens-) emanclpatIe IS lmmers
pas.. dan mogelijk wanneer de daartoe noodzakelijke randvoorwaanlen op het maatschappehJk vJak (met name t.a. v. de arbeidsverdeling in ons economlsch bestel) zijn gerealiseerd.
~~ de femllllstIsehe beweging bestaat het gevaar dat de soclale context waarbinnen men
·zlch. bewust aan het Worden is' wordt veronachtzaamd (zIe Schur. a. W.: 119-144).
7 Dlt. zou kunnen betekenen dat mannenpraatgroepen moelZamer dan hun vrouwelijke
tegenhangers op gang zullen komen en ffiIsschien zelfs bij voorbaat tot misiukking zijn gedoe~d (zle ook noot 9). Aangczlen de deelnemers aan mannenpraatgroepen in een aantal
opzlchten een positieve seiectle vonuen (zie onder 4.1.) blijkt dit III de praktijk echter vaak
mee te vallen.
8 V oor het betreffenc.te Sekstant-artikel heeft de auteur zich gebaseerd op een aantal interviews met kennissen. Er IS dUs geen sprake van een representatieve steekproef onder de
deelnemers aan praatgroepen, die Verantwoorde generalisatles zou toelaten. Helaas is er
nog nauwelijks empirisch onderzoek naar mannenpraatgroepen verricht.
9 Aan het feit dat mannen zieh gewoonlijk anders gedragen dan vrouwen (zle ook noot 7)
zouden argumenten te ontlenen zijn om mannenpraatgroepenJwst geheel anders dan vrouwenpraatgroepen op te zetten. Zo zou men kunnen overwegen om mannenpraatgroepen
meer te srructureren en de deelnemers aan een strak programma te laten deelnemen waann
ster~er c?nfronterend te werk wordt gegaan. Waarschijnlijk zullen eventuele voorstellen
III dIe nehtmg op idologlsche gronden snel worden afgewlmpeld.
10 De opriehttngvan deze mannenhUlzen is sterk gcinSPlreerd door de vele vrouwencafes
en -hulzen, die overal in het land bestaan. Een mannenhUls vormt een Illformele ontmoetlllgsplaats Voor de betreffende gr.oeD mannen en is III pnncIPe alleen toegankelijk
voor mannen; het vervult in de praktiJk Vooral de [unctIe van caa: of 'buurthuis'. Daarnaast zijn er soms informatle- en discussle-avonden, worden er films vertoond en toneelof cabaretstukjes opgevoerd die lets te maken hebben met de streefdoeJen van de mannenbe,,:e~lllg. Verder worden er dans-. naal- en kooklessen gegeven. OOk Wordt het Vleren van
ludleke feesten niet veronach tzaamd.
1I Het deelnemen aan een praatgroep is Voor veel mannen zo mogelijk nog bedreIgender
~an ~et ondergaan van Psycho-theraple. Is het laatste voor hen al moeilijk omdat het een
(Imphelete) erkenmng van elgen zwakte. kwetsbaarheid, e.d. betekent. deelname aan een
praatgroep h.?Udt. daarenboven nog Ill: een vertrouwen op geHjken (lotgenoten) en deels
een afbankehJkheld van andere mannen, alsmede een soeiale druk om zich t.o. v. hen open
re stellen (Farrell, 1974: 74).
12 D~~ beteke~t.dat het maatschappelijk effect van mannenpraatgroepen vooralsnog germg
zal zlJn. Welhcht vormt de Amerikaanse cultuur als gehee1 en die van de middenklasse
aldaa.: in het bijz?nder een betere voedi~gsbodem voor(mannen)-praatgroepen. Van oudsher zlJn de .~menkanen sterk groepsgencht, wat onder meer tot uiting kornt In het gemak
waarmee ZIJ zlch m clubs veremgen. AleXls de TocQueville had het III dit verband over een
'natIOn of jomers' (Van Haberden en Lafaille, 1977 a; 13).
13 Bij de meer 'mannelijke' mannen IS Vooral de uiting van positieve gevoelens een sterk
verwaarloosd gebied (Butier, 1976: 57).
14 In de navolgenoe opsomming wordt herhaaldelijk gesproken over vrouw, vnendin of
llltleme partner. In geval van een homo- of bisexuele relatie kan dit uiteraard ook een
vnend zijn waarmee men samenwoont en/of een vaste relatie heeft. Vanzelfsprekend gelden de desbetreffende vragen met voor alleenstaande mannen.
15 Misschien ten overvloede wijs ik er hier op dat de benammg 'zelfhulpgroepen' in dit verband een zeer specifieke betekems heeft (zIe ook in het artikel van Henme Hiemstra en
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N oortJe van Poppel. V rouwen ontdekken zichzelf. elders in deze .bundel, par. ?:3.3).
16 Voor het navolgende baseer ik me OD casulstIsche gegevens dIe te vmden zlJn bIJ Van
Beuse.kom (1976), Plech & Sawyer (1974) en Farrell (a.w.), III de diverse nrs. van Infoman
en M'annentaal, en tevens op elgen ervarmgen opgedaan m een mannenpraatgroep.
17 Het valt niet te ontkennen dat ook vrouwen lang niet altijd eeht 1Ulsteren. Dit gesehiedt
dan echter vaak op een andere wijze; ze vertonen de neiging om te SImuleren dat ze zltten
te Imsteren ('pseudo-listemng, aldus Farrell, idem: 229) tenemde de aandacht van anderen
- vooral mannen - te trekken en! of gevangen te houden.
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Bibliografie*

Jan Maas

A ENIGE OPMERKINGEN VOORAF

Er zij n verschillende methoden om een bibliografie (biblios= boek,
graphem= sChrijven) op te zeUen, Men kan de aanweZlge literatuur alfabetlsch op auteursnaam opnemen of men kan een mdeling naar onder~
werp maken. Elk heeft VQOf- en nadelen: een combinatle IS dan oak gewenst.
Ben alfabetlsche bibliografie kan in prmcipe slechts op

een manier war-

den opgezet, nl. de namen van de auteurs volgens het alfabet op volgorde zetten, Bij een onderwerpcatalogus ligt het moeilijker.Een onderwerpcatalogus is nooit helemaal af. Het,aantal onderwerpen IS onbeperkt
utt te breiden. Eenduidige indeling van een publicatle kan, bij een Ult-

gebreid aantal onderwerpen problematlsch worden, Daarom IS het zaak
een zo beknopt mogelijke mdeling naar onderwerpen te maken die tegelijkertijd toch ook zo volledig mogelijk IS en de belangrijkste punten
behandel!.
In dit geval

IS

gekozen Voor de volgende opzet:

In deel B warden -een aantal

publicatl~s

besproken die een goede mlel-

ding tot het verschijnsel zelfhulp bieden. Deel C bevat de elgenlijke
bibliografie. Deze valt Ulteen m vier delen, De categone C 0 bevat bibliografieen en inventanslijsten van zelfhulpgroepen. Categone C I omvat
algemene literatuur over zelfhulp, onderverdeeld In teksten over de zelfhulpgroep, de zelfhulpideologle en de zelfbehandeling.
De literatuur in categone C 2 handelt over de ervanngskennis ill zelfhulpgroepen, de toepassing van het 'helper princlpe; en de retatie zelf-

hulpprofessionals.
* Deze bibliografie IS een verkorte verSle. De complete bibliografie zou Le ULtvoeng zijn
om op te nemen. Deze IS voor geinteresseerden verkrijgbaar bij Pieter van Harberden en
Robert Lafaille. Correspondenile-adres: Katholieke Hogeschooi, postbus 90153, 5000 LE
Tilburg.
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Categone C 3, tenslotte, bevat literatuur waann de zelfhulp binnen een
bepaalde context IS geplaatst. Hierbij is gebruik gemaakt van de typologle van Van Harberden en Lafaille (zie H I). De onderverdeling m deze
categone IS dan als volgt: Specifieke zelfhulpgroepen, zelfhulp binnen

(groep) beschreven als kntlsch t.o.v. de 'hoofdstroom' in de maatschappij.

sociale bewegmgen, zelfhulp binnen belangenbehartigingsorgamsatles

d zelfhulp bUlten de Veremgde Staten.

en zelfhulp m ad-hoc kaders.

De eonc1usie is dat Katz en Bender een boek hebben geschreven dat zeker

Ten aanzien van deze opzet moeten nog een tweetal opmerkmgen ge-

gelezen moet worden door degene die zlch wil toeleggen op de bestudeflng van zelfhulp. Aan de andere kant IS het wel zo dat Katz en Bender

maakt worden: De mdeling naar categoneen IS en blijft een arbitralre
aangelegenheid. H oewel naar onze memng de onderscheiden categorieen
wel aansluiten bij belangrijke gebieden m de literatuur over zelfhulp IS
het goed mogelijk dat een andere bibliograaf meer, minder of andere
categoneen ZOll onderscheiden. Een tweede punt is dat een aantal puhlicaties, waarvan nog geen exemplaar III ons bezit was, op titeJ werd mge-

e een bespreking van een tweetalleefgemeensehappen, 10 oorsprong door
professionals opgezet en later door de leden overgenomen.

(evenals andere, nog te bespreken auteurs) nog weimg systematlsch te

werk zij n gegaan. Zij gOOlen bijvoorbeeld zelfhulp, zelfhulpgroep, zelfhulporgamsatie, zelibehandeling, zelforganisatle. actiegroepen, belan-

gengroepen, soclale bewegmgen op een hoop. De vraag IS maar of dit
kan. In deze bundel stellen Van Harberden en Lafaille dit aan de orde
(zle H.l en H.14).

deeld.
8 ALGEMENE TEKSTEN OVER ZELFHULP

In het eerste deel van het boek van A. H. Katz en E. I. Bender (The
Strength IS US, Self-help Groups m the Modern World, London, 1976)
wordt een globaal ovefZlcht gegeven van het verschijnsel zelfhulp: een
defimtie wordt gepresenteerd, de geschledems van de wederzijdse hulp
en zelfhulp wordt beschreven en zelfhulp wordt bekeken als een socIale

bewegmg. Deel twee is opgebouwd rond een classificatie gebaseerd op de

Andere typologieen van zelfhulpgroepen zijn te vmden m G. Caplan en
M. Killilea. Support Systems and Mutual Help, New York, 1976. In het
eerste deel vermelden zij de typologleen van resp. M. Dean, L. H. Levy
en M. Lieberman. De laatste komt voor een deel overeen met de contextuele typologle van Van Harberden en Lafaille. Deze laatste twee zijn
vooral bruikbaar wanneer het er om gaat de zelfhulpgroep In een groter

sociaal kader te plaatsen. Een laatste classificatle m Caplan en Killilea
IS de pogmg van G. W. Thomas de psychotherapeutlsche method en m te
delen naar twee kenmerken (analytical- repressive Inspirational).
V oorts vermelden Katz en Bender In een recent artikel ('Self-help groups

a zelfontplooiing en persoonlijke groel,
b sociaie actie,

m western society: hIstory and prospects', in Journal of Applied BehavlOral SCIence, vol. 12, 1976 nr. 3, p. 265-282. Dit artikel is m deze bundel
opgenomen) een aantal door verschillende auteurs gemaakte tweedelingen van zelfhulpgroepen. Zo worden de groepen onderverdeeld in:

C ontwikkeling van een andere mamer van leven,
d bieden van een toevluchtsoord aan <outcasts',

'sacred' of 'secular', ':inner-' of 'outerfocused', psychegroep of sociogroep
en groepen die zIeh eonformeren aan de normen van de maatschappij of

Verder wordt nog een rest-categone met mengvormen onderscheiden.
Niet duidelijk IS of elke zelfhulpgroep m een van deze typen valt. Waarschijniijk IS de opsommmg van Katz en Bender niet mtputtend. Katz en
Bender geven van elk type een aantaJ voorbeelden die uitgebreid in een

groepen die deze normen zo willen veranderen dat het devlante gedrag
geaccepteerd zal worden. Deze laatste classificatle is van E. Sagann (Odd
Man In, 1969, Chicago, p. 21-24). Dit boek wordt later besproken. Omdat naar de memng van Katz en Bender de m de literatuur gemaakte m-

aantal opgenomen artikelen worden besproken.

delingen niet voldoen, IS door hen III hun artikel een andere classificatie

doelen van de zelfhulpgroepen.
Deze doeleinden zijn:

voorgesteld (zle H.2).
Het ovenge deel van het boek bestaat Ult artikelen die rond de volgende
onderwerpen gecentreerd zij n:
a hoe zit een zelfbulpgroep in elkaar, wat IS haar organisatIestruetuur,

Wle of wat zijn de leden, waarom sluiten die zlch aan?
b zelfhulp als contra-cultuur. In een dnetal artikelen wordt de zelfhulp
266

Het meest bruikbaar - vooral bij een eerste kennismaking -lijken de contextuele typolOgIeen te kunnen zijn, aangeZtell zij de zelfhulpgroepen
relateren aan hun soeiale voedingsbodem. Bovendien kunnen zo sIgnifi-

cante verschillen tussen de typen worden herleid tot hun oorsprong. Na267
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tuurlijk verschillen behalve op het classificatlecntenum de groepen ook

komen van drie concepten: stlgma, deviantle en vrijwillige associatie m

op andere punten van elkaar.

de zelfhulpgroep; de ontstaansrede van zelfhulp en de relabe tussen zelfhulp en psychotherapIe.

Het boek van G. Cap/an en M. KiIIi/ea (Support systems and mutual
help, 1976, New York) moet volgens de redacteuren beschouwd worden

Sagarin zoekt voor zijn bespreking van de begnppen stigma en deviantie

aanslUltmg bij Gaffman en Clinard. Zijn defimtie van stIgma wordt dan:
stIgma IS een lichamelijk of geestelijk karakter- of gedragsdefect, en van
deviantie: gedrag dat door de maatschappij wordt veroordeeld. Als hij
dan zelfhulpgroepen veremgIngen van devianten noemt, moet geconcludeerd worden dat zijn defimtie van wat een zelfhulpgroep is, beperkter
IS dan de defimtIe m deze bundel (zle de contextuele typologie. H.l).
Praatgroepen, ad-hoc groepen e.d. zullen voor Sagann met onder de
noemer zelfhulpgroep vallen. Dit het hele boek spreekt een kntlsche
houding ten opZlchte van de zelfbulpgroep. Enkele voorbeelden hlervan

als een tussentijdse rapportage Van een nog lopend proJect. Het IS het

derde rapport van het Harvard Laboratory of CommunIty Psychiatry
dat handeJt over hulp- en zorgsystemen (support-systems). Hienn wordt
naar aanleiding van de eerdere publicaties de aandacht VQoral gericht

op het aspect van de onderlinge hulp. Het boek valt In dne grote delen
uiteen: het eerste deel bevat vijf artikelen van theoretlsche aarrt. Hierm
warden de begnppen hulp- en zorgsysteem en onderlinge hulp verder

ontwikkeld, het tweede deel bevat dne artikelen: empmsche studies van
enkele hulp- en zorgsystemen, het derde omvat vijf artikelen waann recente pogingen van het Harvard Laboratory om gebruik te maken van
het fenomeen onderlinge hulp In een aantal hulpprogramma's beschreven

zij n: het b eweerde succes van de AA dat alcoholisme een ~Ie~te IS en geen
symptoom, wordt van kanttekenmgen voorzien; de stellmg 'ee~s een al-

coholist, altijd een alcoholist', wordt bestreden; Sagarm verwlJt de AA
conservatIsme, Ingegeven door de behaaglijke posJlIe en de status In de

warden.

Lezers die snel op de hoogte willen zijn van de denkbeelden over en de
kenmerken van de zelfhulp In de literatuur, wordt lezIng van het tweede
hoofdstuk aanbevolen. Killilea geeft hler In het kort een puntsgewijze
opsommmg en bespreking. De hoofdstukken 9-13 zullen waarschijnlijk
de aandacht trekken van die professIOnals die zlch met onderlinge hulp
of zelfhulp (willen) bezlghouden.

maatschappij; groepen voor gewichtsverminctering functlOneren vOIgens
Sagarin met of nauwelijks voor de werkeIijk te zware mensen, maar alleen voor mensen die slechts weimg te veel wegen.

De ernstIgste kfltIek bewaart hij echter voor de soclale wetenschappers
die vOlgens hem onvoorwaardelijk hun steun aan de groepen geven en dIe
hij medeplichtIg noemt aan de valse voorstelling die zelfhulpgroepen
van zlchzelf geven.

Hoewel niet al het besl'rokene m het boek van Caplan en Killilea zelfhulp genoemd zou warden in de betekems die het begrip

10

A. Gartner en F. Riessman (Self-Help in the Human ServIces, London,
1977) geven een diepgaande besprekmg en een veelzijdige benadermg van

deze bunde!

heeft, IS het boek zeer lezenswaard.

het verschij nseI' zelfhulp. Ze geven met zozeer een opsomming en bespreking van een aantal concrete zelfhulpgroepen als wel een analyse van een

Het boek vanE. Sagarm, (Odd Man In, Chicago, 1969) bestaatvoor het
grootste dee! uit een beschrijvmg van specifieke zelfhulpgroepen cnder
and ere AA en navolgers, Synanon, groepen van ex-gevangenen. Little
People of Amenca, Recovery en soclale bewegingen waarbinnen zelf-

aantal belangrijke kenmerken en componenten van zelfhulp en van de
ontwikkeling, de huidige situatie en de toekomst van het verschJjnsel.

hulpgroepen gevormd worden (homosexuelen). Sagann grenst m het
eerste hoofdstUk deze groepen af van de ovenge organisattes in Amerika
en vooral van de vele 'odd ball' en 'peculiar' verenigmgen. Daarna brengt

De auteurs houden zlch bezlg met vragen als: Op welke mamer 'werkt'
een zelfbulpgroep? Waarom zijn deze groepen ontstaan? Hoe ~~fectIef

hij een tweedeling aan binnen de zelfhulpgroepen: groepen die zlch conformeren aan de nannen van de maatschappij tegenover groepen die de
normen zo willen veranderen dat het devlante gedrag geaccepteerd za!

zij n? Ze geven manieren aan om het bereik en de effectlvltelt van deze
groepen te vergroten. Ze geven aan wat profeSSIOnals ervan kunnen leren
en ze tonen aan dat samenwerkmg van professionalS en zelfhulpgroepen

worden. Hij noemt de verschilpunten tussen de twee typen op en stelt dat
hun respectievelijke houdingen ten opzlChte van de devIant onverzoenlijk

vele huidige problem en zou kunnen oplossen. Verder laten ze zlen dat
zelfhulp zlch ontwikkelde als gevolg van de verouderde profesSIOnele

zij n.
Andere belangrijke punt en die Sagarm in het kort noemt zijn: het samen-

werkwijzen, van de mefficiente dienstverlenmg en van het feit dat de pro-

zijn ze en voor wie? Wat IS hun bijdrage aan het maatschappelljk wel-

fessIOnals met m staat waren alle hulpbehoevende groepen te helpen. Ze
269
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bestudere'.' de voornaamste typen zelfhulpgroepen en de belangrijkste
ontwlkkehngen op zelfhulpgebied. Ze onderzoeken welke kenmerken
zelfhUlp zo effectJef maken. ze geven de voornaamste bezwaren tegen
zelfhUlp aan en ze bespreken de relatJe tussen zelfhulp en soclale veran-

Hattinga Verschure wil dan ook veranderingen In de zorgstructuren. De
professlOnele zorg dient meer aandacht te krijgen voor de zelfzorg en de
mantelzorg. Mantel- en zelfzorg dienen vergroot en hersteld te word en.

denng, preventie in de gezondheidszorg, de armen, de mmderheden, de

In het laatste hoofdstuk weidt Hattinga Verschure verder Ult over zelfzorg en mantelzorg In de gezondheidszorg. Hij zlet een meuwe beweging
ontstaan. Hij wijst daarbij op een symposIUm dat m 1975 in Kopenhagen
werd gehouden. De discussle daar over zelfzorg werd door L. S. Levm,
A. H. Katz en E. HoIst verwerkt In een publicatle: Self-care lay InItiatives
in health, New York, 1976. Het boek bespreekt de opkomst van een Ult
de bevolkmg voortkomende bewegmg gebaseerd op ervanngsdeskundigheid.

beJaarden en de orthodoxe psychotheraple.
J. C. M. Hattmga Verschure (Het verschijnsel zorg, Lochem, 1977) beg~~t

!llet een bespreking van de zorg in de dierenwereld. Daarna vraagt
hlJ zlch af wat men onder menselijke zorg kan verstaan. Hij gaat m op de
woordbetekems van de term zorg. Een relatJe met zelfhulp legt Hattinga
Verschure wanneer hij dne kaders van zorgverlenmg onderscheidt:
a zelfzorg,
b mantelzorg,

c professlOnele zorg*
Ad a 'Het mdividu geeft zelf antwoord op een behoefte aan zorg die zlch
b~ datzelfde mdlVldu voordoet. Het definierende kenmerk van zelfzorg
IS, dat~e de konste ~eten heeft tussen zorgverlener en zorgontvanger die
mogehJk IS, belde zlJn veremgd m dezelfde persoon.' Zelfbehandeling _
een van de dne componenten van zelfhulp - vaIt derhalve ooder deze
term.
Ad b 'Zorg m een kleme groep, waarvan de leden onderling in relatJe
staan', Hleronder valIen volgens Hattmga Verschure het gezm de fa-

milie, een buun of wijk, een klellle gemeenschap van gelOofsgenoten, een
groepJe lotgenoten. De term mantelzorg blijkt een rUlmere te zijn dan de
term zelfbulp(groep). De algemene kenmerken van de mantelzorg - een
kleme groep, onderling in relatie staan - gaan oak Dp Voor de zelfhulpgroep; maar zoals duidelijk zal zijn uit de m deze bUndel gegeven defimtJe
wordt met alle mantelzorg III zelfhulpgroepen beoefend. Onder mantelzorg vallen bijvoorbeeld ook de buren- en familiehulp.
Ad c 'Deze zorg heeft als definierende kenmerken dat zij als beroep
wordt Ultgeoefend en dat de rol van zorgverlener Diet uitwisselbaar is met
die van zorgontvanger·. Dit soort zorg valt geheel bUlten de zelfbulp. Wel
IS de relatJe zelfhulp - professionele hulp van belang. Hattmga Verschure
vraagt zlch in dit verband af of er fiiet gesproken kan warden van een
'zorgexplosie in de gezondheidszorg'. De professionele zorg is de overheersende mamer van zorgen geworden. Mantel- en zelfzorg zijn op de
achtergrond geraakt.

*

Bij deze indeling gaat de naamgevmg van de zorgkaders ult van de individuele zorgontvanger; zelfzorg ontvangt hij van zlchzelf; mantelzorg van zijn directe omgeving; professlOnele zorg van beroepszorgverleners.
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