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HOOFDSTUK I: PROBLEEMSTELLING EN VERANTWOORDING VAN DE KEU
ZE VOOR DE METHODE VAN ONDERZOEK 

1 VRAAGSTELLING 

Voor U ligt een onderzoeksverslag van de religieuze ontwikkeling van 
een dertiental deelnemers aan een gebedspraktikum. Religieuze ontwik
keling vormt hierbij bet Objekt van onderzoek. Doelstelling van deze 
studie is de evaluatie van een religieuze training (bet gebedsprakti
kum) in termen van religieuze ontwikkeling. Het onderzoek naar religi
euze ontwikkeling werd uitgevoerd als persoonlijkheidsonderzoek vol
gens de methode van zelfkonfrontatie. De zelfkonfrontatlemethode (ZKM) 
werd door Hermans afgeleid uit zijn waarderingstheorie (1974). Deze 
theorie en methode worden gerekend tot wat men noemt de interaktie-
benadering (1). Omdat het hier een nog Jonge ontwikkeling betreft in 
de pereoonlijkheidspsychologle zal hoofdstuk II in zijn geheel gewijd 
worden aan de interaktiebenadering. De keuze voor de interaktiebenade-
ring heeft gevolgen voor de verwoording van de vraagstelling. Daarbij 
worden geen oorzakelijke vragen gesteld. Bijvoorbeeld: wat is het ef-
fekt van het volgen van een gebedspraktikum op de religieuze ontwik
keling van de deelnemers? Een in dit verband wél beoogde vraag is: 
hoe ervaren deelnemers het gebedspraktikum? De eerste vraag -naar het 
effekt- past bij het gangbare onderzoekstype zoals het klassieke ex
periment en het effektonderzoek. Persoon en situatie worden van elkaar 
gescheiden en behandeld als afhankelijke en onafhankelijke variabelen. 
De aandacht gaat vooral uit naar het formele verband tussen variabelen. 
De tweede vraag -naar de ervaring- past bij de benadering van de sym
bolische interaktie (Mead, 1934). Persoon en situatie worden niet van 
elkaar gescheiden maar behandeld als twee polen binnen een interaktle
ve eenheid: de situatie werkt in op de persoon, terwijl de persoon 
van zijn kant betekenissen aan de situatie toekent. De aandacht gaat 
vooral uit naar een beschrijving van de Inhoud en het verloop van het 
ervaren en niet naar een verklaring ervan. 

In het ervaren weerspiegelt zich de wederkerige verhouding tussen per
soon en situatie. "Ervaren" is dan ook een van de hoofdbegrippen in 
de waarderingetheorie. Ervaren is altijd: ervaren van iets in de si
tuatie. Hierin worden de twee zijden van het ervaren zichtbaar: de 
affektleve zijde van het ervaren informeert ons door middel van gevoe
lens over de wijze waarop we door de dingen worden aangedaan, hoe we 
erop betrokken zijn; de waarderingszijde van het ervaren informeert 
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ons over de Inhoudelijke aepekten van de dingen waarop we betrokken 
zijn (de waardegebleden) (2). Ervaren laat zich dus uiteenleggen in 
gevoelens enerzijds en waardegebleden anderzijds. Het persoonlijkheids
onderzoek volgens de ZKM nodigt de persoon uit om zich op intensieve 
en systematische wijze te bulgen over de relatie tussen zichzelf en 
zijn situatie. Zo wordt een overzicht verkregen over de belangrijkste 
ervaringen die van aktueel belang zijn in de huidige levensfase van 
de persoon. Bij deze reflektie werkt de persoon samen met een deskun
dige (in dit geval de onderzoeker) die hem helpt vla vragen en para
frasering, in het algemeen via een houding van luisteren, om samenvat
tende formuleringen te vinden die de belangrijkste ervaringen zo dicht 
mogelijk naderen. Deze formuleringen zijn te beschouwen als labels 
voor de bijbehorende waardegebleden. De ZKM Is in essentie een gesprek 
waarbij het gaat om het symboliseren van ervaren. Na deze gespreksfase 
volgt een tweede fase In de ZKM waarbij de persoon de gelegenheid 
krijgt om per geformuleerd waardegebied aan te geven welke gevoelens 
daarmee verbonden zijn. Dit geschiedt aan de hand van een lijst van 
24 gevoelene; bij elk gevoelen noteert de persoon op een zespunts-
schaal in welke mate het voorkomt bij het betreffende waardegebied. 
Deze kwantificering maakt allerlei berekeningen mogelijk (de persoon 
kan deze eventueel zelf uitvoeren) die tesamen met een inhoudelijke 
vergelijking der waardegebleden inzicht kunnen verschaffen in de or
ganisatie van het ervaringeproces. Hermans' begripsomschrijving bij 
persoonlijkheid is: de mens als georganiseerd ervaringsproces dat on
derzocht wordt of als georganiseerd systeem van waardegebleden. De 
persoon die een zelfonderzoek doet volgens de ZKM formuleert zijn 
eigen "variabelen" en hij doet dat In zijn eigen taalgebruik. Zo wor
den persoon en situatie niet van elkaar gescheiden: de labels verte
genwoordigen voor de persoon geen "vreemde" psychologische taal, het 
zijn daarentegen zijn eigen woorden die passen bij zijn unieke situ
atie en onherhaalbare levensloop. Aldus resulteert de ZKM in een schat 
aan gegevens (geformuleerde waardegebleden en bijbehorende gevoelene) 
die de eigenheid en de rijkdom van de individuele ervaringswereld ont
hullen. Deze gegevens die via de ZKM verzameld worden zijn op te vat
ten als een "momentopname" van een ervaringsproces. De geformuleerde 
waardegebleden dragen daardoor uitdrukkelijk het karakter van voorlo
pigheid. Normaal wordt de ZKM dan ook een aantal malen herhaald zodat 
zicht verkregen wordt op "waardegebleden en hun ontwikkeling". Het 
herhalingskarakter van de ZKM sluit aan bij de gesitueerdheid van de 
persoon (zijn tijd-ruimtelijke aard): ervaringen voltrekken zich in 
ruimte en tijd. In de voortdurende wisselwerking tussen persoon en 
situatie wordt datgene waarop de persoon intentioneel gericht Ie deel 
van de persoonlijkheid zelf. Dit proces doet zich voor ale ontwikke
ling van waardegebleden. De opeenvolgende onderzoekingen -volgene de 
ZKM leveren een filmisch beeld van de persoonlijkheid zoals deze op
rijst uit de interaktles in de loop van de tijd. 

Bij het onderzoek naar religieuze ontwikkeling werd gekozen voor een 
specifieke populatie: deelnemers aan een religieuze training i.e. een 
gebedspraktikum. Een dertiental deelnemers werd gevraagd en bereid 
gevonden om dit gebedspraktikum (GP) te volgen in samenhang met een 
zelfonderzoek volgens de ZKM. Er zijn twee redenen te noemen die de 
keuze voor juist deze onderzoekspopulatie rechtvaardigen: 1. Personen 
die zich aanmelden voor een religieuze training zoals het GP hebben 
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bet verlangen OB hun (misschien verdorde of verschraalde, geblokkeerde 
of mogelijk Juist (weer) ontluikende) religieuze ervaringsproces te 
bevorderen. Zij zijn op enigerlei wijze bekomnerd om vragen naar uit
eindelijke zingeving, zij nemen geen genoegen met een gefragmenteerde 
identiteit. 2. Een gebedspraktikum beoogt de bevordering van het re
ligieuze ervaringsproces. Het verlangen naar uiteindelijke zingeving 
vormt de kontekst ofwel het referentiekader van waaruit de afzonder
lijke elementen van het gebedspraktikum hun betekenis krijgen. Samen
vattend kan gezegd worden, dat de onderzoeker zich gewend heeft tot 
personen die georiënteerd zijn op de bevordering van hun religieuze 
ontwikkeling en die daartoe een sociale situatie (het gebedspraktikum) 
opzoeken welke uitdrukkelijk aansluit bij deze motivatie. De onderzoe
ker heeft hier een verhoogde kans om langs empirische weg religieuze 
ontwikkeling waar te nemen zoals deze zich voor kan doen -konkreet, in
houdelijk- in het leven van mensen. 

Hierboven werd religieuze ontwikkeling als het eigenlijke Objekt van 
deze studie aangemerkt. Ná de grove schets van de ZEH en de vermelding 
van de redenen die de keuze bepaalden voor de onderzoekspopulatie kan 
duidelijker worden gemaakt wát nu feitelijk onderzocht wordt. Deze 
studie beoogt een systematische beschrijving van religieuze ontwikke
ling van Individuen. Als materiaal daartoe dient de bestudering van 
"religieuze waardegebieden en hun ontwikkeling". Deze religieuze ge
bieden worden voorts geëvalueerd in het kader van het gehele georgani
seerde systeem van waarderingen van elk individu. Met andere woorden: 
welke betekenis hechten personen aan hun religieuze waarderingen met 
het oog op hun levensontwerp-ln-wording? De bestudering van "religi
euze waardegebieden en hun ontwikkeling" staat in dienst van de evalu
atie van het gebedspraktikum. Hoe een derpelijke evaluatie mogelijk 
is wordt hierna verduidelijkt. 

Omdat de personen een reeks van zelfonderzoekingen (in dit onderzoek 
driemaal) doen volgens de ZKM kan in volgende onderzoekingen terugge
keken worden op de voorafgaande. De vraag is dan: hoe ervaart de per
soon zijn zelfonderzoek? Welke aspekten vindt hij van belang in het 
perspektlef van het totaal van zijn ontwikkeling? Zo kunnen ook andere 
situaties door de persoon belangrijk genoeg geacht worden om ze als 
waardegebieden te formuleren. En in volgende onderzoekingen kan dan 
worden afgewogen wat de plaats is van deze waarderingen in het geheel 
van de ontwikkeling. Doelstelling van deze studie is, zoals gezegd, 
om een dergelijke evaluatie ook te laten plaats vinden ten aanzien 
van het gebedspraktikum. Teneinde deze evaluatie mogelijk te maken 
was de opzet van het onderzoek in de tijd alsvolgt: kort vóór en ná 
het volgen van het GP deden de personen een zelfonderzoek (ZO) en een 
half Jaar nadien deden zij tenslotte een derde. In beeld gebracht ziet 
de opzet van een gebedspraktikum gevolgd in samenhang met een zelfon
derzoek er alsvolgt uit: ZO GP ZO ZO. In het twee
de en derde ZO konden de personen terugkijken op twee ervaringen: het 
GP en het eerste ZO. Het evaluatie-onderzoek krijgt het karakter van 
een zeif-évaluâtie door te vragen welke aspekten van GP en ZO als be
langrijk werden ervaren. De aspektenanalyse maakt een vergelijking 
mogelijk tussen de beide ervaringen van GP en ZO. De vraagstelling 
kan nu in de volgende vragen worden uiteengelegd: 
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1. a. Welke religieuze waardevingen worden door personen geformuleerd, 
b. welke plaats kennen personen deze toe binnen het geheel van hun 

waarderingesysteem en 
c. welke veranderingen treden er op in de loop van de tijd? 

2. a. Welke aepekten van het gebedspraktikum worden door personen als 
belangrijk ervaren, 

b. welke plaats kennen personen deze toe binnen het geheel van hun 
waarderingssysteem en 

c. welke veranderingen treden er op in de loop van de tijd? (Met 
deze vraag is ook de doelstelling van deze studie gegeven) 

3. a. Welke aepekten van het zelfonderzoek worden door personen als 
belangrijk ervaren, 

b. welke plaats kennen personen deze toe binnen het geheel van hun 
waarderingssysteem en 

c. welke veranderingen treden er op in de loop van de tijd? 

Een nadere verantwoording van de keuze voor de methode van zelfkonfron-
tatie is op zijn plaats. Dit zal gebeuren in paragraaf 3 van dit hoofd
stuk (3/1). De volgende paragraaf (2/1) behandelt het begrip dat in 
deze studie centraal staat: religieuze ontwikkeling. 

2 RELIGIEUZE ONTWIKKELING 
In deze studie staat het begrip "religieuze ontwikkeling" centraal. 
In deze paragraaf wordt het gedefinieerd en nader toegelicht. Alvorens 
in te gaan op de indeling van deze paragraaf en de vragen die erin 
behandeld zullen worden is het verhelderend om eerst 'n enkel woord 
te wijden aan de methode van het onderzoek naar religieuze ontwikke
ling: 

In verband met het onderwerp van deze studie -religieuze ontwikkeling-
wordt aan personen gevraagd om hun situatie via het gesprek met de 
helper in twee opzichten te exploreren: in algemeen en religieus per-
spekt ie f. Overigens is het onderscheid religieus-algemeen niet princi
pieel maar heuristisch van aard: het wordt gemaakt vanwege onderzoeks
doeleinden. Aan de hand van een aantal vragen die de persoon uitnodi
gen tot reflektie wordt hij in de gelegenheid gesteld twee soorten 
van waardegebleden te formuleren: gebieden die hij van belang acht 
met het oog op zijn ontwikkeling-in-het-algemeen en daarnaast gebieden 
die hij belangrijk vindt met het oog op zijn religieuze ontwikkeling. 
In 2.2./IV wordt de konkrete procedure weergegeven. De onderzoeker 
krijgt zo de beschikking over materiaal dat bestaat uit religieuze en 
niet-religieuze waardegebleden waarbij hij geïnteresseerd is in de 
verschillen tussen de beide soorten, de veranderingen die zich daarin 
voordoen in de loop van de tijd en de invloed die de personen daarbij 
toekennen aan de mogelijk relevante situaties van het zelfonderzoek 
en het gebedspraktikum. De verschillen qua affektieve struktuur tussen 
de religieuze en niet-religieuze gebieden worden via een kwantitatieve 
analyse onderzocht. Hoofdstuk VI bevat de resultaten van deze kwanti
tatieve analyse zoals die gelden voor deze specifieke groep van perso
nen. Hoofdstuk VII bevat de resultaten van een kwalitatieve analyse 
waarbij de inhoudelijke verschillen tussen religieuze en niet-reli
gieuze gebieden centraal gesteld worden. In 4/1V wordt de methode 
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van de Inhoudsanalyse uiteengezet zoals die in deze studie konkreet 
werd toegepast. Als leidraad voor de keuze van de benodigde inhouds-
kategorieën fungeren in deze studie de theoretische opvattingen en 
veronderstellingen omtrent religieuze ontwikkeling. Daarmee zijn we 
aangekomen bij de vraag die in deze paragraaf aan de orde is: wat wordt 
in deze studie bedoeld met religieuze ontwikkeling? 

Religieuze ontwikkeling betreft het religieuze ervaringsproces van 
de persoon zoals dat in interaktie met de situatie verandert in de 
loop van de tijd. Hierbij rijzen twee vragen die in deze paragraaf 
behandeld zullen worden: 
1. Wanneer noemen we een ervaringsproces religieus van aard? 
2. Aan welke kriteria van ontwikkeling wordt het religieuze ervarings
proces getoetst? 
De eerste vraag verlangt een begripsomschrijving van religie. Hierbij 
is het gebruikelijk onderscheid te maken tussen funktionele en substan
tiële definities van religie waarbij achtereenvolgens gevraagd wordt 
naar de werkzaamheid en de inhoud van religie. Religie zal eerst funkti-
oneel omschreven worden als de ervaring van het individu dat zijn be
staan niet langer als vanzelfsprekend ondervindt en daarom vraagt naar 
de uiteindelijke zin ervan. Vervolgens wordt er voor gekozen om niet 
te volstaan met een funktionele definitie, maar deze te verbinden met 
een substantiële waarbij religie omschreven wordt als de ervaring van 
de persoon die zich oriënteert op de relatie tot een als goddelijk 
gedefinieerd Objekt. Daarna wordt ingegaan op de tweede vraag omtrent 
de kriteria van religieuze ontwikkeling. Deze studie kiest voor de 
gangbare kriteria van religieuze ontwikkeling in de godsdienstpsycho-
logie: de kriteria van geestelijke gezondheid. Hierbij dient wel te 
worden aangetekend, dat geestelijke gezondheid in deze studie niet 
wordt opgevat als een statische toestand van harmonie en orde, maar 
als een dynamische spanningsrelatie tussen persoon en situatie waarbij 
harmonie en disharmonie noodzakelijk samengaan als intrinsieke aspek-
ten van het menselijk ervaringsproces. Deze laatste opvatting vindt 
haar korrelaat in de waarderingstheorie die uitgaat van het bestaan 
van een spanningsrelatie tussen enige kriteria waaraan de struktuur 
van het georganiseerde ervaringsproces kan worden getoetst. In deze 
paragraaf gaat de aandacht in het bijzonder uit naar de spanningsre
latie tussen de zogenaamde kriteria van konsistentie en uitgebreidheid, 
welke spanningsrelatie ook in het vervolg van deze studie een wezen
lijke plaats krijgt toebedeeld. Uitblijvende, tot stilstand komende 
en ziekelijke religieuze ontwikkeling worden vervolgens in verband 
gebracht met eenzijdigheden in de interaktie tussen persoon en situ
atie waardoor diens ervaringswereld wordt verengd of gekanaliseerd. 
Wat dit betreft zullen enige auteurs kort aan het woord komen die kul-
turele en maatschappelijke verhoudingen aanmerken als een beperkende 
faktor met betrekking tot het religieuze ervaringsproces. Tot slot 
van deze paragraaf zullen mede tegen de achtergrond van de kuituur 
als beperkende faktor een aantal toelichtingen volgen omtrent de kri
teria van geestelijke gezondheid die straks In 4/1V kunnen dienen als 
basis voor de vorming van de inhoudskategorieën waarmee Inzicht verkre
gen kan worden in het onderscheid tussen de verschillende soorten van 
waardegebieden, met name tussen religieuze en niet-religieuze gebieden. 
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2.1 WAT IS RELIGIE? 

2.1.1 Een funktionele omachrijving 

Batson en Ventis geven een funktionele definitie van religie die let
terlijk vertaald alsvolgt luidt: religie is: "Al wat we ala individuen 
doen, wat het ook zijn moge, om ons persoonlijk te verstaan met de 
vragen die op ons afkomen opdat we ons ervan bewust zijn, dat wij en 
anderen net als wij in leven zijn en dat we zullen sterven" (1982, 7). 
Zij noemen dit soort vragen "bestaansvragen" ("existential questions") 
en geven daarvan enige voorbeelden: 

- Wat is de zin en de bestemming van mijn leven? 

- Hoe dien ik mij te verhouden tegenover anderen? 
- Hoe ga ik om met het feit dat ik zal sterven? 
- Wat zou ik moeten doen aan mijn tekortkomingen? 
Moeten we deze vragen overziende niet konkluderen, dat welhaast leder
een religieus genoemd moet worden omdat de vereenzelviging van religie 
met het stellen van bestaansvragen voert tot een al te brede definitie 
van het religieuze ervaren? De auteurs ontkennen dit: niet iedereen 
ervaart religieus want men komt ofwel nooit toe aan het stellen van 
vragen die de kern of de diepte van het persoonlijk bestaan raken, 
of voorzover dat wel gebeurt is men daar toch niet voortdurend mee 
bezig. Bovendien achten zij het onderscheid belangrijk tussen vragen 
of bekommernissen die voortspruiten uit een existentieel bewustzijn 
en vragen die oprijzen uit de problemen van alledag. De eerste zijn 
religieus van aard, de laatste niet. Hoe ingrijpend sommige problemen 
ook mogen zijn en hoe bepalend de antwoorden erop voor het verdere 
leven, ze mogen slechts dan religieus genoemd worden wanneer ze het 
persoonlijk bestaan-als-zodanlg betreffen. Volgens deze definitie houdt 
iemand zich alleen dan met religieuze vragen bezig als deze de zorgen 
van het dagelijkse leven overstijgen en betrokken worden op het wezen 
van zijn bestaan, op de uiteindelijke zin ervan. Zij voegen eraan toe, 
dat de beoogde ζinвvragen niet gesteld worden op een abstrakt, filoso
fisch nivo, maar op een intens persoonlijk nivo waardoor de antwoor

den iemands bestaan in een geheel ander licht kunnen zetten en zijn 

leven een geheel andere richting kunnen geven. Vanwege het overstij

gende karakter van de bedoelde zlnvragen kennen zij aan hun definitie 

van religie en het religieuze ervaren wel een transcendente dimensie 

toe, maar deze wordt funktioneel in plaats van metafysich gedefinieerd. 

Wat is de sterkte en wat is de zwakte van bovenstaande definitie? Een 

essentieel aspekt is ongetwijfeld, dat de transcendente dimensie -ge

heel in de lijn van moderne theologen zoals Tillich, Bonnhoeffer en 

Bultmaan- niet gezocht wordt buiten deze wereld in een bovennatuur, 

maar in de kern, de diepte van het menselijk bestaan in deze wereld. 

De zwakte van deze definitie is gelegen In het verontachtzamen van de 

funktie van het religieuze referentiekader -zoals dat via de traditie 

tot ons komt- bij het tot stand komen van de religieuze ervaring. Welis

waar wordt een verwijzing naar een goddelijke of transcendente werke

lijkheid zoals die vla de religieuze taal der traditie wordt verbeeld 

geenszins uitgesloten als onderdeel van de religieuze ervaring, maar 

de auteurs stellen uitdrukkelijk, dat een dergelijke referentie niet 

noodzakelijk is (p.12). Het onderscheid tussen wat zij noemen "profound 

questions" en "existential questions", welke laatste krachtens de defi-
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nitie religieua van aard zijn, wordt hierdoor gerelativeerd. Want wat 
ia nog het verschil tussen een existentiële gerichtheid en een intense 
persoonlijke betrokkenheid op een dagelijkse werkelijkheid die door 
iemand ervaren wordt ala de spil van zijn bestaan en die derhalve in 
de hiërarchie van waarderingen een positie inneemt die alle andere 
overstijgt? 

2.2.2 Een subatantiële omeahrijving 

In deze studie wordt uitgegaan van de konstitutleve betekenis van re
ligieuze taal en verbeelding in verband met het tot stand komen van 
de religieuze ervaring. De traditie zoals die bijvoorbeeld vervat ligt 
in de bijbel biedt een religieus symboolsysteem waarin de wederzijdse 
betekenisgevende relatie tussen de godheid en de mens wordt uitgedrukt. 
De ervaring van deze relatie wordt in een substantiële omschrijving 
van religie essentieel geacht. De beoogde relatie tot het transcen
dente laat zich per definitie niet rechtstreeks ervaren, maar zij kan 
slechte bemiddeld worden via de religieuze taal van beelden en symbo
len (vgl. Godin, 1979). (Op de bijzondere aard van religieuze taal zal 
nader worden ingegaan in 3.2.3.1 van dit hoofdstuk). Het andere woor
den: de religieuze ervaring als ervaring van de relatie tot het godde
lijk mysterie behoeft een religieus referentiekader. Dit religieuze 
referentiekader kan vla de religieuze opvoeding opzettelijk worden 
aangeleerd door onder andere kennis te laten nemen van religieuze my
then en verhalen en door deel te laten nemen aan religieuze riten, 
maar de overdracht kan ook minder bewust geschieden doordat een reli
gieuze traditie zoals bijvoorbeeld de christelijke nog als een kultuur-
goed besloten ligt in de maatschappelijke verhoudingen. Het is met na
me Sundén die het grote belang heeft aangetoond van het voorhanden 
zijn van een religieus referentiekader in verband met het tot stand 
komen van de religieuze ervaring (1966). Zijn waarnemings- en rollen-
theorie wordt behandeld in paragraaf 2.1.2 van hoofdstuk III. Op dit 
moment wil ik volstaan met de opmerking, dat hij de algemeen erkende 
kognitief-psychologische opvatting omtrent de genese van de waarneming 
en -breder- van de ervaring heeft toegepast op de religieuze ervaring: 
ervaringen komen tot stand via een konstruktief Interpretatieproces 
waarbij bestaande geheugenprogramma's en symboolsystemen fungeren als 
referentiekader. De opvatting dat de ervaring van de realiteit een 
konstruktie is vinden we ook terug in de waarderingstheorie (zie Her
mans, 1975, 51). De waarderingstheorie kan de funktie verhelderen van 
de religieuze traditie in de genese van de religieuze ervaring. Dien
stig daarbij is het theoretisch model van de zogenaamde ESE-cyclus 
waarin de dynamische struktuur van de theorie wordt weergegeven door 
haar beide hoofdbegrippen -ervaren en symboliseren- in suksessie te 
plaatsen: ervaren-symboliseren-ervaren. Het ervaringsproces kan nu 
gedacht worden als bestaande uit reeksen van ESE-cyclussen waarin de 
beide processen van ervaren en symboliseren elkaar voortdurend afwisse
len, wederzijds beïnvloeden en veranderen zodat ze in hoge mate van el
kaar doortrokken zijn (zie paragraaf 1.2 van hoofdstuk II en Hermans, 
1981, I, 101). De konstitutleve betekenis van de religieuze traditie 
met betrekking tot het religieuze ervaringsproces kan eenvoudig worden 
aangetoond door de interpunktie in het model te wijzigen waardoor de 
ESE-cyclus zich laat lezen als een SES-cyclus. Toegepast op het reli
gieuze ervaringsproces houdt de SES-cyclus in, dat het religieuze sym-
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boliseren als traditie-gebonden proces voorafgaat aan het individuele 
religieuze ervaren. In tegenstelling tot de ESE-cyclue ligt bij de 
SES-cyclus de nadruk op de funktie van het sociaal leren, overigens 
zonder daarbij het individu als betekenisverlener uit het oog te ver
liezen. 

Uitgaande van bovenstaande funktionele en substantiële definitie van 
religie zal hierna een samenvattende omschrijving gegeven worden van 
religieuze ontwikkeling. 

2.1.3 Een samenvattende omschrijving van religieuze ontwikkeling 

1. Religieuze ontwikkeling betreft het religieuze ervaringsproces van 
de persoon zoals dat in interaktie met de situatie verandert in de loop 
van de tijd. 
2. In substantiële zin oriënteert de persoon zich via dit proces op een 
hoe dan ook als goddelijk gedefinieerd Objekt. 
3. De oriëntatie via dit proces op het goddelijk mysterie wordt bemid
deld via symboliseringen ontleend aan de religieuze traditie. 
4. In funktionele zin berust dit proces op een intense en persoonlijke 
konfrontatie met bestaansvragen: de persoon ervaart zijn bestaan op eni
gerlei wijze als onvolkomen en niet meer vanzelfsprekend hetgeen zijn 
verlangen wekt naar uiteindelijke zingeving. 
5. Het proces wordt gekwalificeerd als religieus van aard vanaf het 
moment dat de bestaansvragen niet langer door de persoon worden geïn
terpreteerd ofwel gesymboliseerd vanuit het gangbare referentiekader 
van de dagelijkse werkelijkheid, maar vanuit het specifieke referentie
kader van de religieuze traditie. 

6. Het proces -als wordingsgeschiedenis van de relatie tot het god
delijk geheim- kan worden geëvalueerd met behulp van de kriteria van 
geestelijke gezondheid. Hierbij dient te worden aangetekend, dat gees
telijke gezondheid niet wordt opgevat als een statische toestand van 
harmonie en orde, maar als een dynamische spanningsrelatie tussen per
soon en situatie waarbij harmonie en disharmonie noodzakelijk samen
gaan terwille van de voortgang van het ervaringsproces. 

2.2 KRITERIA VAN GEESTELIJKE GEZONDHEID 

2.2.1 De spanningsrelatie tussen de kriteria van konsistentie en 
uitgebreidheid 

De persoon dobbert niet passief op de stroom van zijn ervaringen, 
maar hij brengt ordening aan. De waarderingstheorie stelt dat de per
soon een theorie konstrueert over zichzelf en zijn situatie naar 
analogie van een wetenschappelijke theorie. De voorwetenschappelijke 
theorie die de persoon ontwikkelt omtrent zijn ervaringen laat zich 
daarom toetsen aan dezelfde kriteria waarmee persoonlijkheidstheorieën 
in de psychologie worden geëvalueerd: uitgebreidheid, spaarzaamheid, 
konsistentie en valideerbaarheid. Zie voor een bespreking van deze kri
teria paragraaf 1.3 van hoofdstuk II. In hun kombinatle zeggen de kri
teria iets over de flekslbilltelt van het waarderingssysteem waarbij 
het gaat om de kapaciteit van de theorie van de persoon om uiteenlopen
de ervaringen te bevatten en ten opzichte van elkaar te Integreren. 
Het systeem is fleksibel als de organisatie ervan stevig genoeg is 
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en voldoende draagkracht bezit om adekwaat te antwoorden op invloeden 
die werkzaam zijn in de interaktie van de persoon met de situatie en 
met zichzelf. 

De kriteria co-variëren niet zondermeer met elkaar, maar zij staan in 
een spanningsverhouding ten opzichte van elkaar. Wat betreft de krite
ria van konsistentie en uitbreiding treedt deze spanning vooral aan de 
dag bij het opnemen en verwerken van nieuwe ervaringen die nog geen 
deel uitmaken van het waarderingssysteem van de persoon. Omdat de situ
atie van de persoon voortdurend verandert is deze spanning inhaerent aan 
de ontwikkeling van het systeem, tenzij het systeem zich afsluit voor 
nieuwe ervaringen. Het systeem tendeert naar afsluiting zodra uitbrei
ding met waarderingen waarin deze nieuwe ervaringen een plaats krijgen 
ten koste gaat van de konsistentie van het bestaande systeem. Men kan 
hieraan een belangwekkende godsdienstpsychologische hypothese verbin
den. De persoon kan het primaat geven aan de konsistentie van zijn sys
teem boven de uitgebreidheid ervan, of omgekeerd. Verkiest hij de kon
sistentie bij uitsluiting van tegenstrijdige of konflikterende gebie
den dan legt hij zodoende het aksent op een evenwichtig en harmonieus, 
maar tegelijk ook oppervlakkiger bestaan. Dit kan -tijdelijk- nodig zijn 
bij gebrek aan draagkracht van het systeem. Nu kan men stellen, dat re
ligieuze ontwikkeling zich juist zal manifesteren in een toegenomen 
draagkracht. De persoon zal daardoor kunnen kiezen voor de "diepte" In 
zijn bestaan. Hij legt dan de nadruk op de uitgebreidheid van zijn 
systeem en dit wordt met name ook zichtbaar in het toelaten van span-
nlngsverwekkende gebieden. Bij deze keuze vindt een ontwikkeling plaats 
in de richting van wat Dürckhelm heeft genoemd "de grote gezondheid". 
Terwille van de diepte van het bestaan worden innerlijke strijd, span
ning en Konflikt niet vermeden. 

De relevantie met betrekking tot religieuze ontwikkeling blijkt ook 
daaruit dat het proces van afwegen tussen de kriteria van konsistentie 
en uitbreiding bij de persoon bestaansvragen kan oproepen. Op het span-
nlngsvlak van konsistentie en uitbreiding wordt de persoon gekonfron-
teerd met zijn bestaansontwerp-in-wording. Precies op dit spanningsvlak 
bevindt hij zich in zijn fundamenteel menselijke positie van verant
woordelijkheid, initiatief en kreativiteit. Hij staat voor de opgave 
antwoord te geven op de grondvragen van zijn bestaan: 
- Wie ben ik? 
- Wie wil ik worden? 
- Wie behoor ik te worden? 
- Wie kan ik worden? 
In paragraaf 2 van hoofdstuk III zal aan de hand van Het Boek Job kon-
kreet zichtbaar gemaakt worden hoe de beoogde spanningsverhouding -in
trinsiek verbonden met alle menselijke ontwikkeling- zich laat herstruk-
tureren tot een proces van religieuze ontwikkeling en ervaring. 

2.2.2 Eenzijdigheden in het persoonlijk en sociaal-kultureel interak-
tie-veld 

Wanneer door welke omstandigheid dan ook de noodzakelijke spanning 
wordt uitgeschakeld tussen de kriteria van konsistentie en uitbreiding, 
dan zal dat resulteren In een stagnerende en/of aberrerende ontwikke
ling van het waarderingssysteem. Heel in het algemeen kan men een der
gelijke negatieve ontwikkeling toeschrijven aan eenzijdigheden in het 
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interaktieveld tussen persoon en situatie. Zulke eenzijdigheden kunnen 
gezocht worden in de levensgeschiedenis van de persoon, maar ook in de 
maatschappelijke en kulturele verbanden waarvan hij deel uitmaakt. We 
dienen dus het gehele interaktieveld van de persoon, zijn direkte so
ciale omgeving en de kuituur voor ogen te houden. 

Eenzijdigheden in het interaktieveld van de persoon voeren tot een te 
geringe uitgebreidheid van het waarderingssysteem waardoor de ontwikke
ling ervan wordt gekanaliseerd en beperkt. De versmalling van het erva-
ringsproces heeft ook gevolgen voor de religieuze ontwikkeling. Proces
sen van hlstorisch-kulturele aard worden in dit verband vaak genoemd 
als een beperkende faktor. 

Kijken we naar onze moderne geïndustrialiseerde en verstedelijkte kui
tuur dan valt de overheersing op van waardegebieden zoals arbeid, nut 
en doelmatigheid, terwijl andere gebieden uit onze dagelijkse leefwe
reld verdwijnen of naar de rand ervan verschuiven: mythologie, kunst, 
dromen, fantasie en waanzin (zie Schutz, 1962). Religie zou ik hier uit
drukkelijk aan toe willen voegen. Dergelijke eenzijdigheden van hlsto
risch-kulturele aard dringen niet of nauwelijks door tot ons bewustzijn 
omdat we onze leefwereld ervaren als vanzelfsprekend. We leven in een 
"world-taken-for-granted", d.w.z. In een wereld waarin zin op intersub-
Jektieve wijze wordt ervaren waardoor deze "objektief" lijkt, aldus 
Schutz. Het gevaar dreigt steeds, dat het "gezonde verstand" het laat
ste woord krijgt toegewezen over wat wel of niet werkelijk genoemd mag 
worden (vgl. Hermans, 1981, I, 124). Van der Lans wijst op het verband 
tussen de eenzijdige dominantie van het op arbeid, nut en doelmatigheid 
georiënteerde referentiekader en een bemoeilijkte religieuze ervaring 
van de werkelijkheid (1978). 

Het beperkte waarderingssysteem steunt dus op de smalle basis van onze 
dagelijkse ervaringen opgedaan via interakties waarin de vanzelfspre
kende waarden van de "sensue communis" overheersen. In de lijn van 
Schutz ligt Fortmanns opvatting, maar hij giet haar in een andere ter
minologie en past haar bovendien uitdrukkelijk toe op de blokkering van 
de religieuze ervaring in onze tijd. In zijn hoofdwerk "Als ziende de 
Onzienlijke" stelt hij de belangrijke vraag naar de mogelijkheid van 
een eigentijdse religieuze ervaring (1965, dl.3a, 14). Door het "zien
lijke" héén het "Onzienlijke" te ervaren, de wereld te ervaren als sym
bool van het numlneuze, het heilige, het goddelijke, als transparant 
voor het transcendente, is niet meer vanzelfsprekend maar problematisch. 
Het terugdringen van de religieuze ervaring brengt hij in verband met 
een verandering In de relatie tussen mens en wereld in de loop der tij
den die vooral in de westerse kuituur aan de dag is getreden (p.lB). 
Hij karakteriseert deze verandering als de splitsing tussen subjekt en 
objekt die leidt tot objektivisme: ""Objektief" betekent voortaan niet: 
kennis waarin het objekt tot zijn recht komt, maar kennis waarin het 
subjekt niet "mee doet"..." (p.19). De beoogde kennis waarbij het sub
jekt buiten spel blijft noemt hij kennis "in de derde persoon". Tegen
over deze kennis "in de derde persoon" die resulteert in een verarmde 
waarneming der realiteit staat een kennis "in de eerste persoon" waar
bij de werkelijkheid niet gereduceerd wordt tot wat zich "objektief" 
laat aantonen. Niet alleen religieuze ervaring, maar ook poëzie en wat 
mensen in de omgang met elkaar en de wereld ervaren vooronderstellen 
een kennis "in de eerste persoon" die niet als subjektlvisme mag worden 
afgedaan, maar die geldt als werkelljkheid-onthullend. 
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Aansluitend bij bovenstaande visies omtrent een bistorisch-kultureel-
bepaalde verschraling van de werkelijkheids-ervarlng is de theorie van 
Deikman (1971) over de blmodallteit van het bewustzijn. Hij onderscheidt 
twee bewustzijnstoestanden: de "action mode" en de "receptive mode". De 
"action mode" betreft een organisatietoestand waarbij de persoon ge
richt is op het bewerken van de omgeving. De persoon koncentreert zijn 
aandacht op één punt en het logisch objektiverende denken heeft de over
hand boven fantasie en intuïtie. De "receptive mode" betreft een orga-
nisatietoestand waarbij de persoon niet gericht is op de kontrole over 
de omgeving maar op het receptief opnemen ervan. De aandacht is meer 
diffuus en het denken verloopt minder logisch. De vanzelfsprekende 
"action mode" in onze kuituur kan via, wat Deikman noemt "de-automa
tisering", vervangen worden door de "receptive mode" die kan worden ge
zien als een konditie van religieus ervaren omdat zij opnieuw bewust 
doet worden van affektieve hoedanigheden van het waargenomen obJekt, 
die reeds lang niet meer tot het bewustzijn doordrongen (zie ook van 
der Lans, 1978). 

Vatten we de beide vorige subparagrafen 2.2.1 en 2.2.2 samen: religieu
ze ontwikkeling wordt geëvalueerd met behulp van de kriteria van geeste
lijke gezondheid. Twee fleksibiliteitskriteria ontleend aan de waarde
ringstheorie werden besproken: konsistentie en uitgebreidheid. De 
spanningsverhouding tussen beide kriteria werd van belang geacht mede 
met het oog op religieuze ontwikkeling in twee opzichten: 

1. zij is verbonden met het open waarderingasysteem en als zodanig de 
fundamentele voorwaarde van alle menselijke ontwikkeling (dus inklusief 
de religieuze ontwikkeling), 
2. zij roept bestaansvragen op (die funktloneel verbonden zijn met het 
religieuze ervaringsproces). 
Vervolgens werd gesteld, dat eenzijdigheden in het interaktieveld 
tussen persoon en situatie de beoogde spanningerelatie kunnen reduce
ren of uitschakelen hetgeen kan leiden tot een beperkt of gesloten 
waarderingssysteem waarin zich dan -onder andere op grond van histo
rische processen in onze westerse kuituur- een dominantie kan voordoen 
van waarderingen zoals: 

- de vanzelfsprekende waarden van de "eensus communis": arbeid, nut en 
doelmatigheid (Schutz), respektievelijk van het profane of utilitaire 
referentiekader (Sundén, van der Lans), 
- "kennis in de derde persoon" tengevolge van de subjekt-objektsplitelng 
(Fortmann), 
- de "action mode" (Deikman). 

2.2.3 Verschillende opvattingen omtrent geeetelijke gezondheid 

Hierboven werd met het oog op religieuze ontwikkeling veel nadruk gelegd 
op de openheid van het waarderingssysteem zoals die gekonditioneerd 
wordt via de spanningsverhouding tussen de kriteria van konsistentie en 
uitbreiding. Openheid en fleksibillteit zijn echter niet de enige kri
teria die in de literatuur worden genoemd. Er bestaan vele verschillen
de opvattingen omtrent geestelijke gezondheid die vaak uitdrukking zijn 
van de persoonlijke voorkeur van de auteur op grond van zijn unieke 
levensgeschiedenis in interaktie met de (theologische, filosofische, 
psychologische, therapeutische enz.) school of stroming waartoe hij 
zich rekent en niet in het minst in interaktie met de kuituur waarvan 
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hij deel uitmaakt. Batson Ь Ventis konden zeven verschillende opvat

tingen onderscheiden op grond van hun overzicht over een vijftigtal 

artikelen omtrent de relatie tussen religie en geestelijke gezondheid 

(1982, 217). Ik zal deze verschillende opvattingen kort weergeven en 

daarna laten zien waar deze al of niet overeenstemmen met de katego-

rieën die in deze studie werden gekozen met het oog op de inhoudsana
lyse der waardegebieden. Daarbij zal blijken, dat in deze studie met 
het oog op een substantiële definitie van religie drie additionele ka-
tegorieën worden toegepast: polariteiten, beeldspraak en godsrelatie. 
Tenslotte wordt deze paragraaf afgesloten met een aantal toelichtingen 
over de onderwerpen waarnaar deze kategorieën verwijzen. 

2.2.3.1 Zeven verschillende opvattingen vastgesteld door Batson & Ventis 

1. Afwezigheid van geestesziekte ("absence of mental illness") 
Geestelijke gezondheid wordt simpelweg gelijkgesteld met het ontbreken 
van psychiatrische symptomen die voorkomen op de lijst van de "Diagnos
tic and Statistical Manual of the American Psychiatric Association". 

2. Sociaal aangepast gedrag ("appropriate social behavlor") 
Hiermee wordt een handzame maatstaf geboden om vast te stellen of er 
al of niet sprake is van geestelijke gezondheid. Daar staat tegenover, 
dat deze definitie lijdt aan kultureel relativisme: wat hier "aangepast" 
heet hoeft dat elders nog niet te zijn en omgekeerd; voorts kan sociale 
aanpassing blijk geven van konservatisme en onethisch gedrag zoals bij
voorbeeld in het geval van konformisme aan een fascistisch regime. 

3. Niet gebukt gaan onder gevoelens van schuld en van zich zorgen maken 
("freedom from worry and guilt") 
Deze opvatting is kenmerkend voor psycho-analyticl. Wat Freud beschouw
de als hét waarmerk van geestelijke gezondheid, namelijk het vermogen 
tot liefhebben en werken, zag hij belemmerd door angst en schuldgevoe
lens. Verhelderend is de visie van Karen Horney (1951) die aannam dat 
neurotische konflikten doorgaans ontstaan vanuit een te grote afstand 
tussen het ideale zelf en het werkelijke zelf met als gevolg gevoelens 
van zelfhaat, zelfvernedering, angst, schuld en zich zorgen maken. 

Tot nu toe werd aangegeven wat geestelijke gezondheid niét is. Tegen
woordig richten psychologen hun aandacht ook op positieve kenmerken, 
hetgeen tot uiting komt in de volgende vier opvattingen. 

4. Persoonlijke vaardigheid en beheersing ("personal competence and con
trol") 
Psychoanalytische en behavioristische theorieën gingen er aanvankelijk 
vanuit, dat spanningsreduktie de grondslag vormt van alle menselijke 
motivatie. In de vijftiger jaren werd deze visie geheel losgelaten 
toen vooral uit dierexperimenten bleek, dat nieuwsgierigheid misschien 
wel een belangrijkere faktor is. Deze nieuwsgierigheid werd later uit
gelegd als de behoefte van het organisme om de dingen te kunnen hanteren 
en om kontrole te hebben over zijn omgeving. De nauwe samenhang tussen 
geestelijke gezondheid en een gevoel van kontrole over de omgeving 
werd door Seligman (1975) experimenteel aangetoond: kontrole-verlies 
gaat gepaard met gevoelens van hulpeloosheid en machteloosheid die uit
eindelijk leiden tot depressiviteit. Rotter (1954) maakte in dit verband 
onderscheid tussen een Interne en een externe "locus of control" die 
achtereenvolgens vertaald zouden kunnen worden met "zelfbepaling" en 
"afhankelijkheid". 

12 



5. Zelfaanvaarding of zelfontplooiing ("self-acceptance or self-actua
lization") 
Voor Rogers (1951) was zelfaanvaardlng een beslissende komponent van 
geestelijke gezondheid. Net als Homey geloofde bij, dat de kern van de 
neurose bestaat in de kloof die de persoon waarneemt tussen wat hij is 
en wat hij zou moeten zijn. Geestelijke gezondheid betekent dan jezelf 
kunnen aksepteren zoals Je bent. Maelow (1954) bleef niet staan bij 
zelfaanvaardlng, maar hij ging nog een stap verder door geestelijke ge
zondheid te verbinden met zelfexpressie. 

6. Eenheid en organisatie van de persoonlijkheid ("personality unifica
tion and organization") 
Allport (1937) verbond geestelijke gezondheid en volwassenheid met een 
hiërarchisch geordende en tot eenheid gebrachte persoonlijkheidsstruk-
tuur. Een volwassen persoonlijkheid beschikt altijd over een of andere 
levensfilosofie die niet noodzakelijk religieus van aard, in woorden 
gevat of geheel kompleet hoeft te zijn, maar die als een overkoepelend 
en integratlef patroon richting en samenhang brengt in het leven en 
zonder welke dit leven gefragmenteerd en zinloos zou lijken (1950, 53). 

7. Openheid en fleksiblliteit ("open-mindedness and flexibility") 
Het паше Adorno et al (1950) en Rokeach (1960) hebben benadrukt hoe be
langrijk het is in verband met geestelijke gezondheid om in staat te 

zijn tot het opnemen en verwerken van nieuwe Informatie en ervaringen. 

Het "closed minded" individu sluit zich af voor informatie die niet 

past bij zijn bestaande opvatting over de werkelijkheid. 

Hieronder volgt een overzicht van de tien kategorieën die in deze stu
die werden toegepast bij de inhoudsanalyse der waardegebieden. Waar 
dat van toepassing is wordt de verwantschap aangegeven met de opvat
tingen omtrent geestelijke gezondheid verzameld door Batson & Ventis 
en met de fleksibiliteltskriteria die gehanteerd worden in de waarde
ringstheorie; een enkele maal wordt verwezen naar een andere relevante 
relatie. Waar dat nodig lijkt wordt de kategorie kort omschreven (in 
paragraaf 4.2 van hoofdstuk IV worden meer konkrete beschrijvingen ge
geven die bruikbaar zijn bij de feitelijke inhoudsanalyse). 

2.2.3.2 De tien 'kategorieën in deze studie 

1. AUTONOMIE IN BREDE ZIN 
Zelfbepaling, vaardigheid, kontrole, zelfaanvaardlng en zelfexpressie. 
Verwant met vierde en vijfde opvatting van Batson & Ventis. Kontrole 
over de omgeving veronderstelt feedback ofwel validering, vandaar ver
wantschap met kriterium van valideerbaarheld. Voorts verwijzen de Kom
ponenten zelfbepaling, vaardigheid en kontrole naar een beheersende be
nadering van de werkelijkheid. 

2. RECEPTIVITEIT 
Niet beheersende werkelijkheldsbenadering vergelijkbaar met de "recep
tive mode" van Deikman. Receptiviteit is een komponent van de zevende 
opvatting van Batson & Ventis (openheid en fleksiblliteit). Receptivi
teit tendeert naar uitbreiding van het waarderingssysteem en als zoda
nig kan het de spanningsverhouding oproepen tussen de kriterla van kon-
sistentie en uitgebreidheid. 
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3. OPHEFFING VAN DISSOCIATIE 
Bewust van iets worden. Bet psycho-analytisch equivalent is: opheffen 
van verdringing. Verwant met de derde opvatting van Batson & Ventis 
(vrij van gevoelens van zich-zorgen-maken en schuld) voorzover het ver
dwijnen van de neurose -al of niet via therapie- niet alleen bevrijding 
inhoudt van overmatige angst en schuldgevoelens, maar ook opheffing van 
het verdrongene. In termen van de waarderingstheorie duidt deze kate-
gorie op her-integratie van ervaringsaspekten (waardegebleden) die 
tengevolge van een bepaalde wijze van organiseren binnen het systeem 
een geïsoleerde positie innamen waardoor deze gebieden niet verder tot 
ontwikkeling konden worden gebracht. De beoogde her-integratie verwijst 
derhalve naar het kriterlum van uitgebreidheid. 

4. AFFEKTIEVE ONTWIKKELING 
Uitbreiding en verdieping van het gevoelsleven. Evenals de vorige kate-
gorle verwant met de derde opvatting van Batson & Ventis (vrij van sto
rende en belemmerende gevoelens van zich-zorgen-maken en schuld). 
Verwijst ook uitdrukkelijk naar het kriterium van uitgebreidheid. De 
verwantschap van deze kategorie met de vorige wordt inzichtelijk wan
neer men haar plaatst tegen de achtergrond van de affektieve verschra
ling in onze kuituur die tendeert naar dissociatie van de affektzijde 
der waardegebleden. 

5. GEMEENSCHAPSZIN 
Gerichtheid op vereniging met anderen. 

β. GENESATIVITEIT OFWEL ALTRUISME 

Erkenning van en zorg voor de belangen van anderen; tegenstelling van 

egoïsme. 

De beide laatste kategorieën 5. en β. liggen in eikaars verlengde. 
Verwoord als broederschap en liefde zijn het typisch de deugden die de 

grote wereldgodsdiensten nastreven. Ook zijn het waarden of idealen die 

beleden worden in onze (christelijke) kuituur. Deze belangrijke kate

gorieën worden door Batson & Ventis niet voldoende gedekt. Voor zover 
ze voorkomen zijn ze meer verwant met de zevende opvatting (openheid 
en fleksibiliteit), maar in gemeenschapszin en generativiteit wordt de 
oriëntatie op en de zorg voor de ander meer uitdrukkelijk geformuleerd. 

7. ORDE 
Het eigen leven ervaren niet als gefragmenteerd, maar als een geheel, 
in het bijzonder als een kontlnuüm. Verwant met de zesde opvatting van 
Batson L· Ventis (eenheid en organisatie van de persoonlijkheid). Ver
wijst duidelijk naar de kriteria van konsistentie en spaarzaamheid, 
maar hoeft spanningsverhouding met kriterlum van uitgebreidheid niet 
uit te sluiten: vla symboolbeleving, al dan niet als religieuze zinge
ving, kan een gefragmenteerd of "gebroken" bestaan toch als eenheid er
varen worden. 

8. POLARITEITEN 
De erkenning van met het bestaan gegeven tegenstellingen zoals leven 
én dood, eenheid én verdeeldheid, vrijheid én gebondenheid, enz. De 
beoogde erkenning heeft enige verwantschap met de zevende opvatting van 
Batson к Ventis (openheid en fleksibiliteit). Ervaringsaspekten die el
kaar uitsluiten op het nivo van het diskursieve denken kunnen op het ñi
vo van het denken in symbolen tot synthese gebracht worden. Deze kate-

14 



gorie ia intrinsiek verbonden aet de apanningsverhouding tussen de kri-
teria van konsistentie en uitbreiding. 

9. BEELDSPRAAK 
Een gedachte, begrip, ervaring, enz. door middel van een beeld uitdruk
ken. Tegenover het eenduidige en afgrenzende begrip bezit het beeld de 
kenmerken van meerduidigheid en diffusie waardoor het kan stimuleren 
tot een meer vrije, associatieve, fantasierijke en kreatieve denkvorm. 
Wanneer het beeld tegenstellingen omvat en met elkaar "verzoent", in 
het bijzonder wanneer het het bekende met het onbekende verbindt kun
nen we spreken van een volledig of voltooid symbool (zie 3.2.3.1/1). 

De beleving van beelden en symbolen opgevat als een kreatief proces is 
duidelijk verbonden met de zesde en zevende opvatting van Batson & 
Ventis (eenheid en organisatie van de persoonlijkheid én openheid en 
fleksibillteit): enerzijds kunnen beelden en symbolen fungeren als een 
unificerend zingevingskader, anderzijds kunnen zij openheid en fleksi
billteit bewerken door hen meerduidigheid en -wat betreft het voltooi
de symbool- door hun verwijzing naar het onbekende. Juist in de kombi
nat ie van eenheid én openheid ligt de procesbevorderende (therapeuti
sche) funktie van de beleving van beelden en symbolen: zij roept de 
noodzakelijke spanning op tussen konsistentie en uitbreiding die verbon
den is met de ontwikkeling van de persoonlijkheid. 

Belangrijk is tenslotte, dat slechte via het proces van de beleving 
van beelden en symbolen die door de religieuze taal der traditie worden 
overgedragen de godsrelatie ervaarbaar kan worden: als zodanig is het 
beoogde proces de konditie bij uitstek van de religieuze ervaring. 

10. GODSRELATIE 
Expliciete verwijzing naar de relatie tot een hoe dan ook als goddelijk 
gedefinieerd objekt: God, het (de) Transcendente, het (de) Absolute, 
het (de) Onzienlijke/Onuitsprekelijke, de Grond van het/mijn bestaan, 
het (de) Andere, het goddelijk mysterie/geheim enz. 

Deze tien kategorieën die fungeren als kriterla van geestelijke gezond
heid, werden gekozen vanuit de Intentie daarmee religieuze ontwikkeling 
te evalueren. Een gezonde religieuze ontwikkeling omvat in ideaaltypi
sche zin alle tien kategorieën: teveel kunnen er niet gemist worden 
omdat anders religieuze ontwikkeling eenzijdig verloopt en zodoende kan 
stagneren of aberreren in de richting van religieuze pathologie, liet 
het oog op een gezonde religieuze ontwikkeling vormen de kategorieën 
dus een samenhangend geheel. 

Tot slot van deze paragraaf over religieuze ontwikkeling volgen nu een 
vijftal toelichtingen omtrent de onderwerpen waarop de kategorieën be
trekking hebben. 

2.2.3.3 Vijf toelichtingen omtrent de onderuerpen waarnaar de katego
rieën verwijzen 

1. Ad "Autonomie in brede zin" en "Receptiviteit" 
Deze kategorieën vertegenwoordigen zoals gezegd twee werkelijkheidsbe-
naderlngen die elkaar aanvullen. De autonome persoon beheerst de werke
lijkheid, de receptieve persoon ondergaat deze. Van religieuze ontwikke
ling is nu sprake wanneer de balans tussen de beide werkelijkheidsbe-
naderingen wordt geoptimaliseerd. Gezien de eenzijdige nadruk in onze 
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kuituur op de beheersing van de omgeving vergt religieuze ontwikkeling 
extra aandacht voor de receptieve benadering. 

Maakt religie vrij en autonoom of juist afhankelijk? Kritlci van reli
gie, met name van psycho-analytische zijde, hebben religie ontmaskerd 
als een neurotisch verschijnsel. Religie zou niet meer zijn dan een 
projektle van kinderlijke almachtsfantasie, voortspruitend uit het on
vermogen de realiteit met haar beperkingen onder ogen te zien. Het zal 
duidelijk zijn, dat de gelijkstelling van religie met een neurotisch 
verschijnsel, in het bijzonder door Freud, de kategorie "autonomie" 
als indikatie van religieuze ontwikkeling des te belangrijker maakt. 
Neurotische religie fungeert als slechts een illusoire troost. De be
reikte harmonie bestaat echter alleen bij de gratie van de dissociatie 
van belangrijke ervaringen. Wat ontbreekt is de dynamische spanning 
tussen openheid én geslotenheid, tussen bestendiging én verandering, 
uitbreiding én konsistentie, die inhaerent is aan alle ontwikkeling 
en als zodanig voorwaarde van een gezonde religie.Dè authentieke reli
gie kent echter behalve de troostende funktie ook de funktie van uit
daging. Religie staat bij wijze van spreken opbelde benen als zij niet 
alleen geassocieerd wordt met genade, openbaring, dankbaarheid en troost 
(receptiviteit), maar ook met roeping, opdracht, verantwoordelijkheid 
en uitdaging (autonomie). 

2. Ad "Opheffing dissociatie" en "Affektieve ontwikkeling" 
In religieuze taal gesproken betreffen deze kategorieën "het beminnen 
van God met heel Uw hart" (Affektieve ontwikkeling) en de "eenvoud (en
kelvoudigheid, onverdeeldheid) van het hart" (Opheffing van dissociatie). 

De beide kategorieën hangen rechtstreeks samen met de receptieve werke-
lijkheidsbenadering. In feite zijn zij daarvan nadere specifikaties. 
Bij receptiviteit kan men denken aan een meer kognitieve of in dit ge
val aan een meer affektieve openheid. Vervolgens zal het duidelijk 
zijn, dat de receptieve werkelijkheidsbenadering kan resulteren in de 
opheffing van dissociatie, omdat werkelijkheldsaspekten ontsloten wor
den die voorheen niet werden toegelaten. 

De kategorieën "Receptiviteit", "Affektieve ontwikkeling" en "Ophef
fing van dissociatie" vertonen een duidelijke tendens tot uitbreiding 
en ontwikkeling van het waarderingssysteem. 

Wanneer gezegd wordt, dat in onze kuituur de waarden van arbeid, nut 
en doelmatigheid overheersen dan houdt dat tevens in, dat de affektie
ve dimensie van de werkelijkheid wordt gediesocleerd. Het is vooral de 
humanistische psychologie geweest die deze kultuurkritiek heeft over
genomen en verder uitgedragen, met name ook via allerlei vormen van 
trainingen en ontmoetingsgroepen waar het affektieve, zoals ook in het 
gebedspraktikum, sterk de nadruk kreeg, soms zelfs zo sterk en eenzij
dig, dat het tot een karikatuur werd waarop de kwaliflkatie "anti-in-
tellektualisme" niet meer onterecht was (vgl. Petere in Oden, 1975, 
6vv.). Hen zou verwachten, dat religie een tegenwicht biedt tegen de 
affektieve verschraling van de kuituur. Kijken we naar de katholieke 
kerk als een der institutionele behoedsters van religie, dan zien we 
echter, dat de botsing tussen geloof en wetenschap rond de wisseling 
van de negentiende naar de twintigste eeuw, niet zozeer voortsproot 
uit haar verdediging van de affektieve dimensie tegen een positivis
tische wetenschapsopvatting die de werkelijkheid tot het rationeel 
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verklaarbare en het meetbare reduceert, als wel uit haar angst voor de 
ervaringsdimensle van het geloven die noodzakelijk dynamisch en vernieu
wend Is en als zodanig bedreigend voor de met gezag overgeleverde en 
reeds gevestigde dimensie van het geloven (vgl. W. Berger, 1976, 20). 
In feite hebben we hier dus te doen met een moderne versie van de alou
de spanning die reeds in Het Boek Job werd gethematiseerd: de spanning 
tussen openheid en geslotenheid, tussen bestendiging en verandering 
(uitbreiding en konslstentie). Naar de mate waarin de kerk zich laat 
verleiden om te handelen als een autoritair systeem is zij ook afkerig 
van een affektlef-empathisch werkelijkheidsverstaan en beijvert zij 
zich om de Interpretatie van de Schrift te kanoniseren en de rechte 
leer aan haar gelovigen op te leggen, terwijl zij afwijzend staat te
genover een vrijere en meer associatieve benadering van binnenuit, 
waarbij de persoon zijn aktuele leven ervaart via de verplaatsing in 
het bijbels rollenspel tussen de mensen en hun God en tussen God en zijn 
mensen waardoor de ervaring van zijn aktuele situatie in de zin van 
Sundén zou kunnen "omslaan" (fasewisseling) in een religieuze ervaring. 

Affektieve armoede en verdringing (dissociatie) worden ook in verband 
gebracht met wat Fortmann heeft genoemd "de hoge eisen van het christen
dom". Wenden we ons weer tot de recente geschiedenis van het katholi
cisme, dan merken we op, dat de hoge eisen in de vorm van een strenge 
(sexuele) moraal in het licht van de katholieke emancipatiestrijd 
weliswaar een zekere funktionalitelt bezaten omdat zij de identiteit 
van het katholieke volksdeel aanzienlijk bevorderden en zo het individu 
een gevoel van fierheid, zekerheid en geborgenheid verleenden omdat het 
zich wist te behoren tot een grote en sterke zuil, maar dat zij tegelijk 
de individuele ontwikkeling inkluslef de vorming van een eigen geweten 
belemmerden omdat de persoon er ofwel in slaagde zich aan te passen 
door zijn verlangens en verboden wensen te dissociëren, ofwel daartoe 
niet in staat was en zo ten prooi viel aan de vorming van een sterk ne
gatief zelfbeeld (schuld- en zondebesef)(vgl. Fortmann, 1968, dl.3b, 
67, 14, 212 e.V.). 

Wanneer religieuze ontwikkeling wordt opgevat als een vorm van persoon-
lijkheidsontwikkeling, dan impliceert zij ook affektieve uitbreiding en 
verdieping. Vergote die dit standpunt inneemt, gebruikt echter bewust 
niet het neutrale wetenschappelijke begrip "affektieve betrokkenheid" 
of het onschuldig klinkende woord "verlangen". De term die hij hanteert 
is allesbehalve steriel. De mens duidt hij aan als "een wezen van be
geerte: van drift, genot, liefde en onzekere hoop" (Vergote, 197Θ). De 
auteur beschrijft het menselijk bestaan als gecentreerd rond twee "as

sen": schuld en begeerte. De schuld is inhaerent aan ons bestaan: 

"dankend gedenkt de mens, dat hem het leven geschonken is terwille van 

hemzelf en waakzaam herkent hij, dat het hem is toevertrouwd terwille 

van de ander". Schuld en begeerte vormen het grondpatroon van het men

selijk bestaan. Het zijn "oer-ervaringen" die tot stand komen in wissel

werking met "aanspraken die van bulten komen", van de ouders, van be

langrijke anderen. De psycho-analytische godsdienstpsychologie laat zien 

hoezeer de ouder-kind-relatie niet alleen konstitutlef is voor alle la

tere relaties met anderen, maar ook voor de relatie tot de Ander. 

Hier ligt de basis voor een "gezonde" religieuze ontwikkeling of voor 

het tegendeel: religieuze pathologie. Zal de (religieuze) mens zijn le

ven lang gevangen blijven in de triade vader-moeder-kind (oedipuskom-

17 



ріеж) , d.w.ζ. zal hij zijn oudere en due de anderen en de Ander blijven 

gebruiken en manipuleren om de "onvriendelijke" werkelijkheid niet onder 

ogen te hoeven zien? Of zal hij loskomen uit deze ban en zich bewust 

worden van zijn onbewuste wortels (opheffing van dissociatie) waardoor 

hij tot erkenning komt van zichzelf in zijn unieke geaardheid en van de 

anderen en de Ander in hun wezenlijk anders-zijn? De vergelijking van 

religie met een rotsblok In labiel evenwicht is hier wel heel toepas

selijk. Een uit balans geraakte religie resulteert in affektleve uit

holling en gespletenheid. En het evenwicht is voor de religieuze mens 

niet zo gemakkelijk bereikbaar, want hij staat zoals Vergete zegt 

voor een "dubbele overmacht": van zijn eigen onbewuste en de "onbewuste 

betekenissen die hij bevroedt in de goddelijke zelfopenbaring". 

3. Ad "Gemeenschapszin" en "Generativlteit/altrulsme" 

Het de kategorie "Gemeenschapszin" kan men religieuze trefwoorden asso

ciëren zoals "gods volk, de gemeenschap der heiligen, synagoge, kerk, 
het lichaam van Christus". Een modern trefwoord zou kunnen zijn: so
lidariteit. 

Religieuze ontwikkeling duldt hier op de erkenning, dat men niet zelf
genoegzaam is, maar anderen (de Ander) nodig heeft om zijn bestemming 
te bereiken. 

Gemeenschapszin wordt hier genomen in de betekenis van dingen samen wil
len beleven, ondernemen e.d. De gezamenlijkheid als zodanig wordt als 
een waarde opgevat. 

In het verlengde van deze kategorie ligt de tweede kategorie "Generati-
viteit" die ik ontleen aan Eriksons fasenmodel waarin hij de ontwikke
ling van de persoonlijkheid beschrijft (1971). Generativiteit betekent 
vruchtbaar willen zijn voor anderen. 

In religieuze taal betreft "Generativiteit" het delen van scheppings
macht. Geloof zonder doen is leeg: "aan de vruchten kent men de boom". 

De beide kategorieën vertonen nauwe verwantschap met de begrippen 
"kommunlceren" (gemeenschapszin) en "arbeiden" (generativiteit) die Ver
gete neemt als twee van de vier krlteria van geestelijke gezondheid 
(naast de beide kriteria van kunnen liefhebben en kunnen genieten) 
(1980, 31). 

4. Ad "Godsrelatie", "Polariteiten" en "Beeldspraak" 
Het het oog op een substantiële definitie van religie voegen zich samen: 
"Goderelatie", "Polariteiten" en "Beeldspraak". Hierbij verhouden zich 
de beide laatste kategorieën als zijnde komponenten van symboolbeleving 
funktloneel ten opzichte van de eerste. 

De godsrelatie wordt, zoals gezegd, ervaarbaarbaar vla het proces van 
de beleving van religieuze beelden en symbolen. Symboolbeleving fungeert 
zodoende als een toegangsweg tot de religieuze ervaring. Daarbij is po
lariteit een van de wezenskenmerken van de religieuze ervaring die 
nóch opgaat in een alomvattende eenheidsbeleving met het Al, nóch in 
de beleving van louter afstand, maar die altijd gekarakteriseerd wordt 
door haar dialektisch moment van aangetrokken worden (eenheid, vereni
ging, immanentie) en vervuld worden van huiver en ontzag (dualiteit, 
afstand, transcendentie)(van der Lans, 1978). 
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Fortmann stelt de vraag naar een eigentijdse religieuze ervaring (1965, 
dl.3a, 14). In onze gesekulariseerde samenleving lijkt ze voor de mees
ten onbereikbaar geworden. Het ontbreken van religieuze ervaring vormt 
een van de belangrijkste blokkadee tegen een gezonde religieuze ontwik
keling. Ofwel de persoon trekt de konsekwentie en keert zijn geloof-zon-
der-ervaring de rug toe, ofwel bij klampt zicb krampachtig vast aan een 
onecht, want blind geloof. 

5. Ad "Orde" 
Een van de kernfunkties van religie is, dat zij in haar mythen de wer
kelijkheid schildert als een samenhangend en geordend geheel: een kos
mos. De traditie biedt de persoon een referentiekader waarbinnen hij 
levensoriëntatie kan vinden zodat hij behoed wordt voor willekeur en 
chaos. 

Religieuze ontwikkeling zal dus Inhouden, dat de persoon de samenhang 
in het eigen leven gaat ontdekken. Hij gaat zijn leven dan ervaren 
als een geschiedenis waarin de tijd -verleden, heden, toekomst- wordt 
overspannen. 

Deze kategorie dienen we ook te bezien tegen de achtergrond van onze mo
derne tijd die gekenmerkt wordt door een sterk kultureel pluralisme 
dat zich met name ook manifesteert op levensbeschouwelijk en godsdien
stig terrein. In 3.2.3.3/1 zal de privatisering van het godsdienstig 
leven aan de hand van Peter Berger met dit pluralisme in verband ge
bracht worden. De religie als overkoepelend zingevingssysteem heeft 
haar funktie om samenhang en orde te kreëren in het geheel van de sa
menleving verloren. In de publieke sfeer bepaalt zij niet meer de 
gangbare werkelijkheidsopvatting en voor zover zij dat nog wel doet 
in de privd-sfeer is zij daar ook geen vanzelfsprekend en stabiel ge
geven meer, maar eerder een onzekere en kwetsbare verworvenheid die 
het individu niet in rustig bezit heeft, maar die het voortdurend 
moet waarmaken. Via de identiflkatie met een of meerdere rollen en/of 
thema's uit de (bijbelse) traditie kan de religieuze mens tot zelfver-
staan komen en een identiteitsbesef ontwikkelen. Wel is het ook hier 
weer van belang op te merken, dat religieuze ontwikkeling niet louter 
en alleen samenhang en orde beoogt (konsistentle), want dan zou zij uit
eindelijk leiden tot verstarring en geslotenheid. Religieuze ontwikke
ling betekent ook telkens weer zich-laten-vervreemden terwille van de 
openheid voor een werkelijkheid die nimmer volledig te vatten Is. 

3 VERANTWOORDING VAN DE KEUZE VOOR DE METHODE VAN ONDERZOEK 

Eerst zullen de punten kort besproken worden die Juist de aanleiding 
vormden tot het ontwerpen van de zelfkonfrontatiemethode (ZKM)(3.1). 
Vervolgens wordt uitvoerig Ingegaan op enige aspekten van de ZKH 
die in het bijzonder relevant zijn voor het onderzoek naar religieuze 
ontwikkeling (3.2). 
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3.1 ZUM: INTERAKTIEBENADEFING 

De ZKM is bedoeld als uitwerking van een tweerichtingstheorie (de 
waarderingstheorie) op het vlak van de methode. Wetenschappelijke in
zichten laten zich verwerven vla het samenwerken met de persoon in 
de rol van zelfonderzoeker. Het is de bedoeling, dat de interaktie 
tussen wetenschappelijk onderzoeker en de persoon als zeifonderzoeker 
naar twee kanten vruchten afwerpt : stimulans en ontwikkeling van de 
(globale) theorie van de wetenschappelijk onderzoeker én tegelijkertijd 
van de (lokale) theorie die de persoon over zichzelf en zijn situatie 
ontwerpt (Hoekstra, 1978). 

Hermans hield zich aanvankelijk bezig met de konstruktie van persoon-
lijkheldsvragenlijsten op het gebied van preatatiemotivatle en faal
angst (1967; 1971). Hoewel in de loop van de tijd kennis over gemiddel
den en korrelaties zich ophoopten moest de testkonstrukteur bepaalde 
vragen uit de praktijk toch schuldig blijven. Dit betrof met name 
vragen naar verandering van eenmaal gedlagnostlseerde eigenschappen: 
leraren vroegen bijvoorbeeld hoe een storende faalangst vermeden of 
veranderd kon worden. Dergelijke vragen strookten niet met de testre
sultaten die Juist relatief stabiele eigenschappen en trekken bedoelden 
weer te geven. Deze blokkade gaf aanleiding tot een fundamentele be
zinning op de objektiverende methoden in de psychologie zoals test en 
experiment. Dit voerde uiteindelijk tot de konklusie, dat de objekti
verende methoden uitgaan van een zgn. "replikatieperaoonlijkheid", 
een model waarbij de unieke persoon gereduceerd wordt tot een variant 
van een statistische norm. 

In zijn monografie "Gaat de unieke persoon in de psychologie onder?" 
(1975) geeft Hermans een theoretische analyse van de verschillende 
kenmerken van de objektiverende psychologie aan de hand van de belang
rijkste methoden (experiment en test), hetgeen uitloopt in de konklu
sie omtrent de replikatiepersoonlijkheid. Vervolgens beschrijft hij 
de theoretische voorwaarden voor een alternatieve benadering waarbij 
de unieke persoon een plaats krijgt toegewezen in het psychologisch 
onderzoek. 

Een aantal kenmerken van de objektiverende benadering worden kritisch 
ter diskussie gesteld: 
(Omdat de grondstruktuur van experiment en test analoge kenmerken ver
toont wordt hier volstaan met de weergave van de karakteristieken van 
één van beide methoden: het experiment) 

1. Isolering der variabelen 
In de standaardsituatie van het experiment opereert één variabele als 
onafhankelijke variabele teneinde het effekt daarvan op de afhankelij
ke variabele te kunnen vaststellen. In de dagelijkse realiteit komt de 
onafhankelijke variabele niet geïsoleerd voor; daar is hij deelaspekt 
van een groter geheel. De experimentele methode vereist een reduktie 
van de komplexe werkelijkheid tot een eenduidige, kunstmatige situatie. 
De weliswaar exakt verkregen "splinters" en "brokken" kennis laten zich 
bij gebrek aan onderlinge samenhang niet meer ordenen binnen meer omvat
tende en overkoepelende theorieën die inzicht zouden kunnen verschaffen 
in menselijke problemen en processen op de hogere en meer ingewikkelde 
nivo's van de konkrete, dagelijkse werkelijkheid. 
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2. De onpersoonlijke relatie tussen experimentator en proefpersoon 
Teneinde een zuiver zicht te krijgen op het voorspelde verband tussen va
riabelen dienen deze niet alleen losgesneden te worden van de dagelijk
se realiteit, maar het is ook nodig ze te vrijwaren voor de storende 
invloed van de experimentele situatie zelf. De experimentele situatie 

is te beschouwen als een bijzondere vorm van sociale interaktie. De 
experimentator is zich hiervan bewust en hij is erop uit de invloed 
die uitgaat van zijn relatie op de proefpersoon zoveel mogelijk uit te 
schakelen of tenminste te neutraliseren door het effekt voor de expe
rimentele groepen en de kontrolegroepen gelijk te houden. Zijn ideaal 
is een onpersoonlijke subjekt-objekt-verhouding waaruit storende, 
buiten-experimentele invloed geweerd wordt. Het probleem is echter, 
dat buiten-experimentele variabelen zich niet werkelijk buiten-experi
menteel laten maken. Zelfs wanneer een experiment geheel onpersoonlijk 
door een komputer wordt uitgevoerd ("computerized experiment") blijft 
de proefpersoon (objekt) zich gedragen als een persoon (subjekt) die 
achter de machine een onderzoeker vermoedt aan wie hij verwachtingen, 
eigenschappen en bedoelingen toekent. 

3. De proefpersoon als a-historische persoonlijkheid 
In het experiment staat niet de persoon in zijn unieke historische si
tuatie centraal, maar de door de experimentator geïntroduceerde vari
abelen. De proefpersoon is niet meer dan een representant van een 
door de onderzoeker gekozen steekproef waardoor hem elke gelegenheid 
ontbreekt om van zichzelf blijk te geven vanuit zijn persoonlijke ge
schiedenis en omstandigheden. De persoon kan als proefpersoon slechts 
reageren op de aangeboden experimentele kondities, terwijl wordt afge
zien van zijn meest wezenlijke mogelijkheid om te ageren, stelling te 
nemen en zijn situatie te veranderen. 

4. De machtsrelatie tussen experimentator en proefpersoon 
Sociaal wetenschappelijk onderzoek neigt ertoe zich te richten op maat
schappelijk zwakkeren (kinderen, oude mensen, invaliden, psychiatri
sche patiënten, ethnische minderheidsgroeperingen enz.) vanwege het 
ideële motief, dat zij tengevolge van hun moeilijke maatschappelijke 
positie een vorm van hulp nodig hebben, maar helaas ook vanwege het 
oneigenlijke motief, dat deze groeperingen vanwege hun zwakkere posi
tie gemakkelijker toegankelijk zijn voor onderzoek. Voorts kleeft er 
een wezenlijke machtsfaktor aan de experimentele situatie zelf: de on
derzoekssituatie is geheel in handen van de experimentator. Hij richt 
de situatie geheel in naar zijn eigen inzichten, vraagstellingen, tech
nieken en koncepten. Daartegenover wordt de proefpersoon teruggedrongen 
in een passieve positie waarin nauwelijks wordt geappelleerd aan zijn 
verantwoordelijkheid, initiatief, kreativiteit en tijdsperspektief. 

5. De weinig geëngageerde proefpersoon 
De belangstelling van de proefpersoon voor het experiment komt niet 
van binnenuit, maar wordt bepaald van buitenaf: hij stelt een deel van 
zijn gedrag beschikbaar en wordt daar doorgaans voor betaald. De proef
persoon kan geen engagement op langere termijn tot ontwikkeling bren
gen: het experiment is meestal van korte duur en vanwege zijn a-histo
risch karakter kunnen doel en resultaten ervan moeilijk een duidelijke 
en betekenisvolle plaats behouden gedurende langere tijd in het leven 
van de proefpersoon. 
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6. De proefpersoon als replikatiepereoonlljkheid 

De proefpersoon кап beschouwd worden als de gestereotypeerde herhaling 

van een ander én van zichzelf. Binnen de steekproef fungeert de proef
persoon als herhaling van een ander: het steekproefgemiddelde Is maat
gevend en individuele variaties daarop worden gezien als foutenbron. 
De proefpersoon herhaalt zichzelf doordat hij geacht wordt op onveran
derlijke wijze te reageren op de aangeboden experimentele kondities. 
Hij wordt niet geacht initiatief te kunnen ontplooien t.a.v. de afhan
kelijke variabele door deze spontaan te veranderen. 

De kritiek op de objektiverende methoden in de psychologie geldt aller
minst hun bestaansrecht, maar wél hun eenzijdigheid. Om tegemoet te ko
men aan de bezwaren die vastzitten aan deze methoden ontwierp Hermans 
een onderzoekstype, dat zijn vertrekpunt kiest in een zgn. tweerich-
tingstheorie: daarin is niet alleen plaats voor het begrippensysteem 
van de psycholoog, maar er wordt tevens ruimte geschapen voor het be-
grippenstelsel van de persoon en de systematische ontwikkeling daarvan. 
Bedoeld onderzoekstype, de ZKU, berust op de erkenning van de persoon 
als onderzoeker van zichzelf en zijn situatie. Binnen de grondstruktuur 
van de ZKH wordt de persoon niet zoals in de objektiverende methoden 
beperkt tot zijn geobjektiveerde ik, maar hij is daarin tevens aanwezig 
als subjekt-ik. Zo herkrijgt hij zijn oorspronkelijke dubbele positie 
waarin hij in een bepaalde spanningsverhouding staat tot zichzelf. De 
persoon die tegelijkertijd een "ik" en een "zelf" is (Head, 1934: "I" 
and "me") kan zichzelf overzien, zichzelf beoordelen en mogelijk zich
zelf veranderen. Dit houdt ook In, dat hij verantwoordelijkheid en ini
tiatief kan nemen. De ZKM bestudeert de persoon niet in zijn uniciteit 
(een principiële onmogelijkheid), maar hij geeft wel een plaats aan de 
unieke persoon en wel door hem te erkennen als gesprekspartner in een 
gesprek waarin hij zelf het thema vormt. In dit gesprek werken psycho
loog en persoon als twee personen (twee Subjekten) samen teneinde te 
komen tot een objektivering (in de vorm van geformuleerde waardegebie-
den) van de laatste. Het gesprek gaat telkens aan de objektivering 
vooraf: aldus worden wetenschappelijke Inzichten niet vermeden, maar 
slechts uitgesteld. De persoon die vanuit zijn eigen situatie zijn 
"variabelen" (waardegebleden) formuleert is ook bij uitstek degene die 
de psycholoog kan helpen met het organiseren van de onderzoeksresulta
ten, d.w.z. Juist hij kan mede aangeven welke de onderlinge relaties 
zijn (of In de wensende vorm: zouden moeten zijn) binnen het systeem 
der waardegebleden. Doordat de waardegebleden rechtstreeks stammen uit 
de historische situatie van de persoon en doordat zij als zodanig ook 
specimen zijn van diens eigen begrippenstelsel komen de praktische 
leefsituatie en de onderzoekssituatie in eikaars verlengde te liggen: 
reflektle en aktie in een geïntensiveerde relatie van wisselwerking. 
De kommunikatle tussen psycholoog en persoon verloopt in het taalge
bruik van de persoon. Dit doorbreekt de machtsrelatie tussen beiden en 
schept tevens de konditie voor een meer symmetrische relatie. De per
soon in de onderzoekssituatie kan voorts beschreven worden als een ge-
engageerde persoon omdat van hem verwacht mag worden, dat hij intrin
siek geïnteresseerd zal zijn in een type onderzoek waarin hij zijn 
oorspronkelijke positie van verantwoordelijkheid en initiatief kan be
houden . 

22 



3.2 DE AFFINITEIT VAN GODSDIENSTPSïCHOLOGISCB ONDERZOEK MET DE ZKM 

De ZKH schept een drietal voorwaarden die haar bij uitstek geschikt 
lijken te maken voor godsdienstpsychologlsch onderzoek naar religieuze 
ontwikkeling: 
1. De aansluiting bij de motivatie van de religieus georiënteerde per
soon (3.2.1) 
2. Het tljdsperspektlef (3.3.2) en 
3. Het eigen taalgebruik van de persoon (3.2.3) 

3.2.1 De aansluiting bij de motivatie van de religieus georiënteerde 
persoon 

Hierboven werd reeds gesteld, dat van personen die zich aanmelden voor 
een religieuze training zoals het gebedspraktikum verwacht mag worden, 
dat zij op enigerlei wijze bekommerd zullen zijn om vragen naar uitein
delijke zingeving. Hun motivatie kan uiteengelegd worden in een bepaald 
type vragen: 

- Hoe verhoud ik mij tot God? 
- Wat is de uiteindelijke zin van mijn leven? 
- Wat (of: wie) is de grond van mijn bestaan? 
- Wat is mijn uiteindelijke levensbestemming? 
- Waartoe ben ik op aarde? 
De persoon die dit soort vragen stelt doet dat niet vanuit een louter 
kognitleve belangstelling. Hij is er min of meer In geïnvolveerd. De 
zinvraag wordt niet vrijblijvend gesteld. Zij is niet abstrakt, maar 
konkreet. Zij staat niet los van de persoon, maar zij Is verbonden met 
diens eigen situatie en unieke levensgeschiedenis. Vervolgens beoogt 
zij geen partiële betekenisgeving, maar een meer omvattende die de be-
staansfragmentatle zou kunnen opheffen. Zij spruit voort uit wat men 
kan noemen een "religieus bewustzijn": de behoefte om een verbrokkeld 
bestaan tot eenheid te brengen. Allport omschrijft "religieus bewust
zijn" ("religious sentiment") als "die eenheid van gevoel en betekenis
geving, die erop gericht is de bestendige onrust van de mens te inter
preteren" (1954). 

In hoeverre sluit nu het religieuze verlangen zoals dat vervat ligt in 
de zinvraag aan bij de aard van de ZKM? 

Z.2.1.1 Van partiële naar omvattende betekenisgeving 

In de ZKM kan men een dynamiek onderkennen die gaat van een partiële 
naar een meer omvattende betekenisgeving. Deze dynamiek Is kenmerkend 
voor de zinvraag: het gaat om de definitieve betekenis van het gehele 
bestaan. De beweging naar het meer omvattende toe vindt men terug in 
de vier fleksibiliteltskrlteria: 
1. Konslstentie. De persoon blijft niet staan bij de formulering van 
zijn afzonderlijke waarderingen. Overeenkomstig het konslstentiekrite-
rlum zal hij zoeken naar de onderlinge verbanden ertussen, daarbij ge
holpen door het verkregen overzicht over zijn waarderingen. Haar ook 
de formulering van de aparte waarderingen bevat reeds de genoemde dy
namiek: om tot de kern van zijn ervaringen door te dringen zal de per
soon steeds pogen om verwante aspekten van de situatie onder één noe
mer samen te vatten. 
2. Uitgebreidheid. De persoon beoogt een mogelijk komplete representa-
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tie van uiteenlopende aspekten van de situatie. 
3. Spaarzaamheid. De persoon neemt niet alle ervaringen op in zijn sys
teem, maar slechts de belangrijkste. Hij wil "door de bomen het bos 
blijven zien". Hij is niet primair geïnteresseerd in de talloze af
zonderlijke gebeurtenissen, maar in klassen van gebeurtenissen met een 
gemeenschappelijke betekenis. 
4. Valideerbaarheid. De persoon hecht belang aan de werkelijkheidswaar
de van zijn formuleringen. Hij zal ze daarom willen toetsen aan de prak
tijk van zijn leven en zal ze in zijn situatie tot verwerkelijking wil
len brengen. 

2.2.1.2 De niet opgeheven apanningsrelatie van de pereoon tot zichzelf 

De zinvraag wordt gesteld, zoals gezegd, vanuit een niet-vrijblijvende, 
maar geëngageerde positie. Dit is ook de positie waarin de persoon zich 
als zeifonderzoeker bevindt. Als hij zich buigt over de relatie tussen 
zichzelf en de situatie oriënteert hij zich in feite op zijn levensont-
werp-ln-wording. Zo verkeert hij in de oorspronkelijk menselijke posi
tie waarin hij staat in een zekere spanningsverhouding tot zichzelf. 
Zijn unieke geschiedenis blijkt een pasklaar en vanzelfsprekend gege
ven, het is ook een ontwerp waarbij zijn verantwoordelijkheid, initia
tief en kreativiteit in het geding zijn. De positie die de persoon 
heeft binnen de ZKH herinnert hem aan (konfrouteert hem met) het niet-
vanzelfsprekend karakter van zijn bestaan. Ook in deze zin kan de ZKM 
een ware zelf-konfrontatie zijn: nl. met zijn menselijke konditie. 

Volgens Guardini is de beleving van het feit, dat de wereld niet van
zelfsprekend is één der bronnen van religieuze ervaring (zie Fortmann, 
1Θ64, dl.l, E,2, 286). 

3.2.1.3 De opvatting van de werkelijkheid als open systeem 

De zinvraag wordt dus gesteld aan de grens waar de wereld haar vanzelf

sprekende aard en haar vertrouwde gezicht verliest. Op deze wijze tast 

zij de opvatting aan van de werkelijkheid als gesloten en te omvademen 

systeem. Zij opent daarentegen het perspektief op een onuitputtelijke 

werkelijkheid. Vanuit de zinvraag worden daarom de ervaring van de wer

kelijkheid en de objektiverlng ervan (door middel van symbolisering) 

gesteld als principieel onaf. 

Het mensbeeld dat ten grondslag ligt aan de waarderingstheorie en de 
ZKM verwerpt de splitsing tussen subjekt en objekt. De persoon als Sub
jekt (als aktueel ik: A.I.) kan zichzelf en de situatie vla het symbool 
objektiveren (symbolisch ik: S.I.). Zodra het A.I. zichzelf tot S.I. 
heeft geobjektiveerd is het A.I. reeds een stap verder in de tijd 
voortgeschreden. Het A.I. ontsnapt zo voortdurend aan elke poging tot 
objektiverlng. Het A.I. is als A.I. niet objektiveerbaar. Dit betekent 
uiteindelijk, dat wij wel naar onze werkelijkheid kunnen tasten, maar 
dat wij haar nimmer volledig symbolisch kunnen om-vatten. Als zodanig 
geraken we hier in de sfeer van het onvatbare en "mysterieuze" (Kouwer, 
1977, 39). 

De persoon die de zinvraag stelt zet een vraagteken achter wat Schutz 

heeft beschreven als de "world-taken-for-granted". Deze wereld ontleent 

haar zin, haar objektivitelt en vanzelfsprekendheid aan het feit, dat 

zij door ons allen wordt gedeeld. In onze kuituur wordt onze werkelijk-
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heideervaring versmald tot het domein van arbeid, nut en doelmatigheid 
(zie Schutz, 1963). Mythologie, magie, kunst, dromen, fantasie, waan
zin (en ik voeg daar uitdrukkelijk aan toe religie) verschuiven naar de 
rand of vallen erbuiten. Kulturele en maatschappelijke processen kon-
ditloneren en kanaliseren onze gemeenschappelijke ervaringswereld. Her
mans brengt deze beperkte ervaringswereld van de "sensus communis" in 
verband met een te geringe uitgebreidheid van het waarderingesysteem 
(1981, 124). 

De religieus gemotiveerde persoon heeft te kampen met een aantal moei
lijkheden. Allereerst is hij zelf deel van de kuituur en hij zal zich 
niet of nauwelijks kunnen onttrekken aan de dominante gesekulariseerde 
waarden ervan. Tracht hij niettemin zijn ervaringswereld in religieuze 
zin uit te breiden dan heeft hij vanuit het oogpunt van de "sensus com
munis" toch slechts van doen met zeer marginale ervaringen die door 
weinigen vlot verstaan zullen worden. Dan stuit hij nog op een hinder
nis die verbonden is met het Objekt van de religieuze ervaring: het 
heilige, het transcendente. Dit Objekt laat zich niet eenduidig in 
woorden vatten. Slechts via beeldspraak en paradox laat het zich aan
duiden: "de Schrift (...) zegt tegelijk, dat Hij gezien kan worden en 
dat Hij de Onzienlijke is (Rom. 1: 19-20; Hebr. 11: 27). HIJ wordt dus 
gezien als de Afwezige naar wie de wereld als symbool verwijst" (Fort
mann, 1964, dl.2, 270). Zo werd voor Hozes het transcendente transpa
rant in de aanblik van een brandend braambos (Ex. 3, 1-8). 

De ZKH komt tegemoet aan deze problematiek. Het is in het bijzonder de 
tweevoudige openheid van het hoofdbegrip "waardegebied" waarvan een 
faciliterende werking kan uitgaan (zie Hermans, 1981, I, 8). 
1. De statische openheid van het waardegebied legt de religieus geori
ënteerde persoon geen inhoudelijke beperkingen op, maar nodigt hem 
Juist uit om ook zijn marginale (religieuze) ervaringen te exploreren. 
2. De dynamische openheid van het waardegebied waardoor elke formule
ring niet meer dan een voorlopige status heeft is in harmonie met de 
principiële onvoltooidheid eigen aan religieus taalgebruik. 

3.2.2 Het tijdeperspektief 

Het onderzoek naar religieuze ontwikkeling vergt uiteraard de keuze 
voor een methode die in staat is zulke ontwikkelingen gedurende een 
langere periode te volgen. In de theorie wordt de persoon gedefinieerd 
als een uniek ervaringsproces dat zich voltrekt in tijd en ruimte. Het 
herhalingekarakter van de ZKH sluit aan bij de dynamische -zich in de 
tijd uitstrekkende- struktuur van de waarderingstheorie: de cyclische 
afwisseling van ervaren en symboliseren (zgn. ESE-cycli) op het nivo 
van de theorie vindt zijn weerspiegeling op het nivo van de methode 
waar een periodieke afwisseling plaats heeft van onderzoek-validâtie-
periode-onderzoek-validatieperiode enz. (zgn. OVO-cycll). De ZKM is 
uitermate geschikt om samen met de persoon (religieuze) waarderingen 
en gevoelene op het spoor te komen en ze te verwoorden, waarna deze 
formuleringen door de pereoon getoetst worden aan de dagelijkse prak
tijk om in een volgend onderzoek zonodig over te gaan tot een (gron
dige) herformulering. Vanuit het overzicht over zijn waardegebieden 
heeft de pereoon de mogelijkheid om daarin de onderlinge relaties te 
onderkennen en dit stelt hem vervolgens in staat om tot een afweging 
te komen van de plaats die de afzonderlijke gebieden innemen binnen 
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het georganiseerde geheel en tenslotte zal hij, tengevolge van zijn 
verantwoordelijke positie binnen dit onderzoekstype, een stimulans er
varen tot het aanbrengen van bepaalde gerichte veranderingen (overeen
komstig de drie funkties van de ZKM: de diagnostische, de evaluatieve 
en de procesbevorderende). Hieraan dient nog te worden toegevoegd, dat 
naast de bewust geïntendeerde verandering die hier werd genoemd, de me
thode ook aanleiding geeft tot spontane verandering. Dit wordt theore
tisch inzichtelijk zodra men zich voor ogen stelt, dat de beide begrip
pen "ervaren" en "symboliseren" niet onafhankelijk van elkaar gedefini
eerd worden: ervaringen vinden altijd plaats vanuit een bepaald per-
spektlef (symbolisch ik) en vandaaruit worden zij geïnterpreteerd (ge-
konstrueerd). Daarom is de volgende formule geldig: symboliseren van 
ervaren = veranderen van ervaren. De konklusie kan zijn, dat we hier 
te doen hebben met een methode waarin het volgen en in kaart brengen 
van het ervaringsproces geïntegreerd is met de verandering en ontwikke
ling van dit proces. 

Een tweede reden die de keuze voor de ZKM bijzonder interessant maakt 
vormt de evaluatie van de religieuze training (het gebedspraktikum). 
In de levensfase waarin de betreffende religieus georiënteerde perso
nen zich bevinden vormt het GP een relevante sociale situatie. De 
vraag is dan hoe deze personen deze situatie ervaren en evalueren. De 
opzet van het onderhavige onderzoek maakt het mogelijk deze vraag te 
stellen op twee tijdstippen: direkt na het GP (tot vier weken erna) én 
na langere tijd (zes tot acht maanden later). Door vergelijking van 
het eerste zelfonderzoek -Z01- (kort vóór het GP) met het tweede zelf
onderzoek -Z02- (kort ná het GP) wordt een antwoord verkregen op de 
vraag welke ontwikkelingen zich voordoen in de waardegebieden op korte 
termijn. Vergelijking van Z02 met Z03 (zes tot acht maanden n4 het GP) 
geeft zicht op ontwikkelingen op lange termijn. De laatste vergelijking 
is relevant met het oog op de veel gehoorde en fundamentele kritiek 
ten aanzien van groeltrainingen waartoe het GP gerekend kan worden. 
Deze kritiek houdt in, dat dergelijke trainingen zo ver afstaan van 
het gewone leven, dat de deelnemers hun ervaringen opgedaan tijdens 
zulke trainingen niet kunnen toepassen in hun praktische situatie en 
dat zij bijgevolg in deze situatie (de vaak wel beloofde) veranderin
gen ook allerminst tot stand kunnen brengen. Het overbrengen van het
geen verworven is tijdens de training naar de dagelijkse praktijk 
wordt in de groepsdynamische literatuur aangeduid met het begrip 
"transfer". Maar treffender dan in de populaire en lezenswaardige uit
gave over trainingen in persoonlijke groei onder de veelzeggende titel 
"Je rijpt je rot" heb ik het transfer-probleem nergens verwoord gezien 
(Llévense fc van de Wetering de RooiJ, 1975, 18). De auteurs geven 
blijk van hun twijfel omtrent het meest wezenlijke van een groeitral-
ning: de mogelijkheid van verandering. Zij vragen zich af of zulke 
trainingen misschien eerder boelend zijn ("people providing") dan leer
zaam ("people changing"). Bij htm opsomming van nadelen en risiko's 
noemen zij als eerste punt het gevaar dat veranderingen niet erg duur
zaam zullen zijn (p.13). Zij wijzen hierbij op de transfer als een be
langrijk, zoniet onoverkomelijk struikelblok (p.17). Zij omschrijven 
de transfer als de overplaatsing naar de dagelijkse leef- en/of werk
situatie van het geleerde, van hetgeen ervaren is, van de helderheid 
ofwel bewustwording die gekomen is ten tijde van de groeitraining. Ge-
konkludeerd kan worden, dat hier de problematiek aan de orde is van de 
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overgang van de bewustwording (tijdens de training) naar de verandering 
(in de praktische leefwereld). Welnu, de ZKM lijkt bij uitstek geschikt 
om na te gaan of er Inderdaad een transfer plaatsvindt van GP-ervarin-
gen naar de dagelijkse situatie: de ZKM werd immers Juist ontworpen om 
over een langere tijdsperiode veranderingen in het ervaringsproces te 
volgen en te stimuleren. Vergelijking van Z02 met Z03 kan laten zien 
of de belangrijkste GP-ervaringen (geformuleerd als waardegebieden) 

1. relatief duurzaam blijken of dat zij na verloop van tijd uitdoven en 
2. van praktische betekenis blijken in de dagelijkse situatie. Als dat 
het geval is worden zij in de realiteit van alledag bevestigd (gevali
deerd). Er is dan sprake van transfer. 
Tenslotte maakt de ZKM een kritische evaluatie van de transfer mogelijk 
door af te wegen welke plaats de GP-ervaringen Innemen binnen het sys
teem der waardegebieden als geheel. 

3.2.3 Het eigen taalgebruik van de persoon 

Vanuit een tweerichtlngstheorle is het een essentiële voorwaarde, dat 
de gespreksrelatie tussen psycholoog en persoon verloopt via het be-
grippenstelsel van de persoon. In samenwerking met de zgn. helper (i.e. 
de onderzoeker) zoekt de persoon naar samenvattende, "rake" formulerin
gen die zijn belangrijkste ervaringen zo dicht mogelijk naderen (ap-
prozlmatieproces). In dit proces van symboliseren van ervaren spreekt 
de persoon vanuit zijn eigen situatie in zijn eigen woorden. De ZKM 
sluit op natuurlijke wijze aan bij dit gewone dagelijkse proces van 
ervaren en symboliseren: zij versterkt dit proces slechts door haar 
meer uitdrukkelijke en geordende karakter. De persoon wordt niet ver
vreemd van zichzelf en zijn situatie zoals in experiment en test waar
in niet hijzelf maar het pakket variabelen van de psycholoog centraal 
staat. Bijvoorbeeld: de persoon die een persoonlijkheidsvragenlijst in
vult, loopt het gevaar zich te verwijderen van zijn eigen referentieka
der: hij dient zich telkens te verplaatsen in aangeboden situaties en 
andermans woorden die niet de zijne hoeven te zijn. Van zijn kant loopt 
de psycholoog het rlsiko, dat zijn woorden niet verstaan worden over
eenkomstig zijn uitspreekbedoeling waardoor de validiteit van zijn on
derzoek wordt aangetast. Onder andere Kerlinger wijst op de ernst van 
dit taalprobleem bij het opstellen van vragen ten behoeve van psycho
logisch onderzoek (1967, 467 e.V.). Het taalprobleem is allerminst 
denkbeeldig en het is zelfs waarschijnlijk, dat het zich zal voordoen 
op het terrein van het godsdlenstpsychologisch onderzoek. Op het waar
om daarvan zal hieronder worden Ingegaan. Juist de godsdienstpsycholoog 
zal aangewezen zijn op een type onderzoek waarbij het eigen taalgebruik 
een belangrijke plaats inneemt (zoals bijvoorbeeld bij het open en half 
gestruktureerde interview). Een vorm van onderzoek zoals de ZKM waar
in de persoon als het ware zijn eigen "variabelen" formuleert lijkt in 
dit verband wel de meest konsekwente oplossing van het taalprobleem 
dat kán/zal bestaan tussen psycholoog en persoon. 

Het misverstand is een trouwe metgezel van de menselijke kommunikatie. 
Zelfs zo, dat Kouwer het ziet als een grondkategorie van het menselijk 
bestaan (1973). Slechts in streng geformaliseerde gebieden zoals logi-
ka en wiskunde hebben de gebruikte symbolen voor eenieder een zelfde 
betekenis. In de omgangstaal is een dergelijke ideale kommunikatie niet 
haalbaar, maar wel benaderbaar. Gesprekspartners kunnen via het spel 
van vraag en antwoord betekenissen met elkaar uitwisselen en vergelij-
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ken. Door het gedurige vergelijkingeproces worden misverstanden ont
dekt en teruggedrongen (zie Hermans, 1981, I, 86). Sociaal wetenschap
pelijk onderzoek gebruikmakend van methoden zoals de vragenlijst en het 
gestruktureerde Interview met hun geprekodeerde vragen en antwoorden 
mist deze vergelljkingsmogelljkheid. Omdat op het domein van religie 
en levensbeschouwing de kans op misverstand extra groot is adviseert 
van der Lans om daar gebruik te maken van het ongestruktureerde inter
view dat verloopt als een gesprek (1978). De vraag is nu waarom de kans 
op misverstand in het bedoelde domein zo groot is. Dit hangt samen met: 
1. De bijzondere aard van religieuze taal: haar poly-interpretabiliteit 
(zie 3.2.3.1). 
2. Verschuivingen in onze denktaal (zie 3.2.3.2). Vanwege haar poly-in
terpretabiliteit is religieuze taal voor dergelijke verschuivingen ex
tra gevoelig. 
3. De privatiserlngstendene op het domein van religie en levensbeschou
wing (zie 3.2.3.3). Deze betekent een verzwakking van de institutionele 
kontekst. Religieuze taal wordt daardoor ofwel niet of nauwelijks meer 
aangeleerd, ofwel zij wordt in verregaande mate gesubjektiveerd. 

3.2.3.1 De bijzondere aavd van religieuze taal: haar poly-interpretabi
liteit 

In deze subparagraaf wordt om methodologische redenen Ingegaan op de 
bijzondere aard van religieuze taal. Wat geldt voor de omgangstaal, dat 
het daaraan inhaerente misverstand slechts via een gedurig approxima-
tieproces kan worden teruggedrongen, is bij uitstek van toepassing op 
religieuze taal omdat haar essentie juist ligt in haar poly-interpreta
biliteit. De onderzoeker op het domein van religie zal daardoor in ver
gelijking met onderzoekers op andere gebieden van sociaal wetenschappe
lijk onderzoek nog minder in staat zijn om (via zijn items) vooruit te 
lopen op alle mogelijke resonanties die religieuze taal vermag op te 
wekken binnen het individuele waarderingssysteem. Het feit, dat religi
euze taal wezenlijk vatbaar is voor meerdere uitleg noopt hem tot de 
individualiserende benadering van het gesprek. 

De bijzondere aard van religieuze taal zal eerst in verband gebracht 
worden met haar objekt, het transcendente, of juister: de relatie van 
de mens tót het transcendente. Daarbij zal blijken, dat deze relatie 
slechts via het religieuze beeld tot stand gebracht kan worden. Het 
beeld dat de mens met het transcendente verbindt heeft in de godsdienst-
psychologie een centrale plaats en het wordt daar aangeduid met het be
grip symbool. Gezien het belang van dit begrip, ook in deze studie, zul
len de voornaamste eigenschappen ervan aan de orde worden gesteld. En 
deze zullen voorts vergeleken worden met de kenmerken van non-verbale 
symboliseringen zoals aangegeven door Hermans. 

Het objekt van religieuze taal. Het transcendente onttrekt zich per de
finitie aan de scherpe definitorische afbakening van het eenduidige be
grip. Het overstijgende laat zich begrippelljk niet omvatten. Over het 
Onuitsprekelijke kan men niet spreken en men is dan ook naar de slot
woorden van Wittgensteins Tractatus gehouden erover te zwijgen (1951). 
Alleen via het meerzinnige en bipolaire karakter van de religieuze 
beeldspraak is het mogelijk om over het Onuitsprekelijke tegelijk te 
spreken en te zwijgen, zodat het goddelijk geheim kan worden present 
gesteld zonder het weg te verklaren (zie Berger en Gerritsen, 1976, 
194 e.V.). 
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Kenmerken van het symbool. Het beoogde symbool verwarre men niet met 
het algemene symboolbegrip zoals gedefinieerd door Hermans : "Een sym
bool is een teken, beeld of voorstelling, waarmee een ervaring op ge-
koncentreerde wijze wordt weergegeven" (1981, I, 85). Weima vestigt er 
de aandacht op, dat het symbool scherp dient te worden afgegrensd van 
andere begrippen zoals teken en allegorie (1981, 229). Hij verwijst 
naar Jung die drie opvattingen omtrent het symbool onderscheidt. 
1. In de semiotische opvatting is het symbool niet meer dan een teken 
dat naar een bekende zaak verwijst. 
2. In de allegorische opvatting is het een opzettelijke omvorming van 
een bekende zaak. 
3. In de symbolische opvatting is het de best mogelijke karakterisering 
van een onbekende zaak. 
Alleen in het laatste geval wordt het symbool naar een typering van Du-
rand niet reducerend maar instauratief uitgelegd, aldus Weima. Het 
meest kenmerkend voor het beoogde symbool is dus, dat het verwijst naar 
het onbekende, naar verborgen zin. 

Het symbool is poly-lnterpretabel en bipolair, d.w.z. het is in staat 
om meerdere realiteitsgebieden tegelijk aan te duiden en met elkaar te 
verenigen (poly-interpretabilitelt) én het is daarenboven in staat om 
tegengestelde werkelijkheden uit te drukken en met elkaar te verzoenen 
(bipolariteit). Het symbool is in de religie onmisbaar omdat het het 
onuitsprekelijke, het metafysische formuleert in taal ontleend aan de 
zichtbare realiteit (Fortmann, 1965, dl.За, 132). Het symbool omvat al
tijd de tegenstelling van het zichtbare, bekende en het geheimnisvolle, 

verborgene. De mythe waarin het symbool zich als een verhaal, een ge

schiedenis ontvouwt heeft dan ook zowel een letterlijke als een ver

borgen betekenis. Wie zich openstelt voor het symbool ervaart, dat de 

dingen meer zijn dan ze aan de oppervlakte lijken, hij ontdekt, dat de 

dingen kunnen uitbreken uit de kokon van hun gangbare betekenis en dat 

ze zich ontplooien in hun volle betekenisrijkdom. De dingen worden dan 

transparant voor het transcendente en de waarnemer ervaart zich "als 

ziende de Onzienlijke" (3). 

Alleen het symbool kan dankzij zijn overvloed aan betekenis het myste

rie van het bestaan adekwaat uitdrukken. Door zijn "surplus de signifi

cation" (naar een uitdrukking van Lévi Strauss) brengt het ons uit ons 
gewone doen, wij worden erdoor geraakt en het beweegt ons om verder te 
reiken naar verborgen zin: "het geeft te denken", zegt Ricoeur (1960, 
323). Men kan zeggen, dat het symbool de aanzet vormt tot een nimmer 
eindigend approximatieproces dat zich oriënteert op de geheimvolle zin 
der dingen. 

Het symbool kenmerkt zich dus door een onuitputtelijke betekenisrijk
dom. Hoe verhouden het abstrakte begrip en het beeld zich wat dit be
treft ten opzichte van het symbool? Het beeld is poly-interpretabel, 
maar het mist het kenmerk der bipolariteit. Het abstrakte begrip is 
veel eenduidiger. Het symbool is niet afgrenzend zoals het begrip, maar 
het is open en verenigend zoals ook het beeld kan zijn en daarenboven 
vormt het wezenlijk een eenheid van tegenstellingen. Een voorbeeld van 
een objekt uit de natuur dat gemakkelijk als symbool kan fungeren is 
de boom (bijvoorbeeld de boom van kennis van goed en kwaad uit het pa
rad! j s verhaal ) . De boom kan tegelijk beeld zijn van de mens en van het 
transcendente, hij kan de relatie tussen beide verbeelden en zo het 
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kontakt met het mmineuze tot stand brengen. De ene boom kan door zijn 
vormgeving -zijn kruin, stam en wortels- tegelijk expressie en synthese 
zijn van tegenstellingen zoals God en mens, hemel en aarde, licht en 
donker, goed en kwaad, open en gesloten, eenzaam en verbonden, bewust 
en onbewust, transcendent en immanent enz. Juist door deze bipolariteit 
is het symbool beter dan het beeld en het begrip in staat om de diepste 
en laatste werkelijkheid van het zijnde -het transcendente- weer te ge
ven. Immers het transcendente doet zich voor als een eenheid van tegen
stellingen: Eliade spreekt van een "colncidentia oppositorum" (1957). 
Er is een "God van liefde" en naar een gedicht van Oosterhuis een "God 
van Auschwitz". 

Poly-interpretabiliteit en bipolariteit voeren naar een belangrijke 
eigenschap van het symbool die ook door Eliade wordt genoemd: zijn uni
versaliteit. Hiervoor zagen we reeds aan het voorbeeld van de boom hoe
zeer de mens zichzelf daarin kan herkennen. Dit wordt nog duidelijker 
aangetoond door het gegeven voorbeeld Iets verder uit te werken. De 
boom kan beeld zijn van de menselijke levensloop. Hij representeert ge
boorte en dood, zijn gebondenheid en afhankelijkheid van de omgeving 
(bijvoorbeeld van de kuituur als matrix van zijn bestaan), maar ook 
zijn eigenstandigheid en zijn relatieve autonomie, zijn rijping en ont
wikkeling, zijn ouder en wijzer worden, zijn toenemend perspektlef op 
een steeds verder wijkende horizon, zijn uiteindelijke terugkeer naar 
de grond van zijn bestaan. Uit deze Illustratie moge blijken, dat het 
symbool de macht heeft om velerlei -ook kontraire- ervaringen op te 
roepen en met elkaar te verenigen. Het kan daardoor ieder die zich er
voor ontvankelijk toont aanspreken en -zoals gezegd- in de zin van Ri
coeur "te denken geven", waardoor de eigen individuele situatie in een 
nieuw licht komt te staan. 

Het symbool kan velerlei, zelfs tegengestelde ervaringen oproepen, 
weergeven én kombineren. Via het ondergaan en beleven van het symbool 
worden uiteenlopende, verbrokkelde en strijdige ervaringen met elkaar 
gekombineerd. De persoon kan hierdoor komen tot een kreatleve interpre
tatie van zijn situatie omdat hij die nu ervaart vanuit een verruimd 
perspektlef. Hierin ligt de grote therapeutische waarde van het sym
bool. Deze waarde laat zich nog nader specificeren. Wie deel heeft aan 
het symbool is verbonden met de mysterieuze grond van zijn bestaan. De 
wereld ervaart hij dan als een bezield verband. Het kontakt met het nu-
mlneuze behoedt hem voor wat Eliade, naar een vertaling door Fortmann, 
beschrijft als een "kosmische eenzaaaheid" (Fortmann, dl.За, 190). 

Hoewel het symbool uit zichzelf machtig is, wordt er toch een specifie

ke instelling van de persoon vereist om de Indringende en verrijkende 

werking ervan te ondergaan. In het voorgaande liepen steeds twee zaken 

dooreen: tussen het symbool als medium en de benaderingswijze ervan 

werd nog geen onderscheid gemaakt. De houding van de persoon tegenover 

het symbool bleef nog impliciet. Bij nader toezien komt deze echter 

wel naarvoren in uitdrukkingen zoals: "wie zich ervoor openstelt", 

"wie zich ontvankelijk toont", "wie eraan deel heeft" en "wie het on

dergaat". Deze uitdrukkingen wijzen op een bijzondere instelling van 

de persoon waarbij deze als het ware een stap terugdoet om het objekt 

van zijn aandacht (het symbool) zelf te laten spreken. De gebruikelij

ke rationeel beheersende greep op het objekt, die volstrekt noodzake

lijk is uit hoofde van zelfhandhaving, wordt tijdelijk losgelaten ten 
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gunste van een belangeloos verwijlen bij bet Objekt. De beoogde houding 
is verbonden met het besef, dat een uitsluitend verstandelijke ordening 
der dingen onvoldoende rechtdoet aan de volle en uiteindelijke ondoor
grondelijke realiteit van het menselijk bestaan. De rijkdom der beel
den die wordt gevonden in de natuur, in sprookjes en mythen, in veler
lei vormen van artistieke expressie in kunst en religie wordt (opnieuw) 
serieus genomen, niet om het denken uit te schakelen, maar om het te 
voeden. Het uitgangspunt, dat de dingen ons meer te zeggen kunnen heb
ben den op het eerste gezicht lijkt, dat hun diepere betekenis via onze 
kategoriserlngen en naamgevingen onvoldoende wordt uitgedrukt, vinden 
we terug in een aantal verwante koncepten in de godsdienstpsychologie. 
Bij de "allocentrlsche perceptie" van Schachtel en de "receptive mode" 
van Deikman ligt de nadruk op de specifieke nlet-beheersende aandachts
houding (van der Lans, 1978, 101 e.V.). De "seconde nalvité" van Ri
coeur en Fortmanns "tweede primitiviteit" gaan uit van de ervaring, dat 
de realiteit te groot is voor het diskursieve denken en dat men alleen 
naar de diepte ervan kan reiken via de taal der beelden (Fortmann, 
1964, dl.2, resp. 238 en 240). Ricoeurs "penser à partir du symbole" 
stelt het kreatleve denkproces centraal dat vertrekt vanuit het sym
bool , maar daar ook weer naar terugkeert, waardoor het symbool niet 
wordt wegverklaard en overbodig gemaakt (Knoers, 1976, 186, zie ook 
Fortmann, dl.2, 238 e.V.). 

De venamtschap van het symbool met de nonverbale eyrribolieering. Vanwe;;-
ge zijn beeldend karakter is het symbool verwant met de nonverbale sym
bolisering. Hoewel het symbool gebruik maakt van beelden ontleend aan 
de konkrete zintuiglijke realiteit is het toch niet louter nonverbaal. 
Het Is een kombinatie van verbale en nonverbale elementen. BiJvoorbeeld:·.-
het paradijsverhaal is symbool van de verhouding tussen God en mens, 
maar tegelijk fungeert dit verhaal als een kontekst waarbinnen de ele
menten ervan ook symbool worden: de boom met zijn vruchten, de slang 
enz. Een ander voorbeeld: de paaskaars is een nonverbaal christelijk 
symbool, maar het dankt zijn symboolwaarde niet alleen aan zijn fysio-
gnomische uitdrukkingskarakter -fier, opgericht, lichtend, vurig, le
venwekkend enz.-, maar ook aan het paasverhaal van Jezus' verrijzenis 
na zijn lijden en sterven. Het symbool fungeert dus slechte binnen een 
zingevingskader, binnen verhalen waarin mensen zichzelf herkennen, waar
in zij zich verbonden weten met het goddelijk mysterie, die zij met el
kaar delen en die zij doorgeven zodat er een traditie ontstaat. 

Hoe laat het symbool zich situeren in het algemene symboolbegrlp van 
Hermans? Hij gaat uit van een t?eedeling van verbale en nonverbale 
symboliseringen die hij van elkaar onderscheidt naar twee dimensies: 
1. Beheersen-ondergaan en 2. dlrektheid (1981, II, 62 e.V.). Zijn ka
rakterisering van de nonverbale symbolisering stemt op wezenlijke pun
ten overeen met de eigenschappen van het religieuze symbool. Hier kun
nen genoemd worden de benaderingswijze, de dlrektheid en de mogelijk
heid van universaliteit van de nonverbale symbolisering. 
- De verbale en nonverbale symbolisering kunnen beide ervaringen op
roepen en weergeven. Wat betreft de benaderingswijze is er echter een 
wezenlijk verschil omdat beide typen symbolisering qua medium ook es
sentieel anders zijn. Vla verbale symbolisering worden ervaringen 
vooral beheersend en restriktief benaderd, terwijl daartegenover de 
nonverbale symbolisering juist vraagt om een receptief-ontvankelijke 
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instelling. In het eerste geval (verbaal) worden ervaringen meer over
zien, in het tweede (nonverbaal) meer ondergaan. 
- De direktheid van de nonverbale symbolisering is nauw verwant met 
het begrip "poly-interpretabilitelt". Uit een sprekend voorbeeld dat 
Hermans geeft blijkt, dat het begrip "direktheid" doelt op de gelijk
tijdige weergave van vele realiteitsgebieden: "een gezichtsuitdrukking 
kan in een flits "boekdelen zeggen"" (1981, II, 63). 
- Via empirisch onderzoek kon Hermans vaststellen, dat een bepaald ty
pe nonverbale symbolisering -in dit geval de klank van de midwinter
hoorn- bij verschillende kuituren (hij deed het onderzoek in Nederland 
én Amerika) een zelfde affektieve modaliteit kan opwekken. Zijn konklu-
sie was, dat er aanwijzingen zijn, dat de midwinterhoornklank ervarin
gen oproept van algemeen menselijke aard (a.w. p.58). We hebben hier te 
maken met een empirische toetsing van het kenmerk der universaliteit. 

Hoewel het begrip "direktheid" daartoe wel aanleiding geeft noemt Her
mans het kenmerk der meerduidigheid van de nonverbale symbolisering 
toch niet uitdrukkelijk. Wel konstateert hij naar aanleiding van waar-
deringsonderzoek waarbij de gebruikelijke reeks vragen werd uitgebreid 
met een nonverbale ontlokker (een portretstudie door Odilon Redon), dat 
eenzelfde schilderij bij verschillende mensen heel verschillende dingen 
kan oproepen (1981, II, 55). In de interaktle tussen persoon en situa
tie legt hij echter alle gewicht bij de persoon. De poly-lnterpretabi-
liteit die inhaerent is aan het beeld zelf (als aangeboden situatie) 
laat hij onvermeld. En evenmin noemt hij het verschijnsel der bipola-
riteit van sommige nonverbale symboliseringen. In het onderzoek over 
waarderingsonderzoek (meta-onderzoek) verdient Juist deze eigenschap 
bijzondere aandacht gezien de mogelijke integratieve (therapeutische) 
betekenis ervan. De hypothese lijkt gerechtvaardigd, dat de beoogde sym
bool funkt ie vooral zou kunnen bijdragen bij de opheffing van de dissoci-
atleproblematiek. Het verschijnsel der blpolariteit wordt -ongewild-
aangetoond in de resultaten van het onderzoek naar de klank van de mid
winterhoorn. Dit type waarderingsonderzoek waarbij gebruik gemaakt 
wordt van nonverbale symboliseringen als "ontlokkers" van waardegeble-
den, lijkt dan ook een veelbelovend perspektief te kunnen bieden voor 
het moeizame en nog nauwelijks van de grond gekomen empirische onder
zoek naar het symbool in godsdienstpsychologische zin (zie Weima, 1981, 
232 e.V.). Zoekend naar de inhoudelijke overeenkomst tussen waardege-
bleden (van verschillende personen) die werden gegenereerd naar aanlei
ding van de typische midwinterhoornklank, noemt Hermans één "onmisken
baar" gegeven: "elk gebied bevat een verwijzing naar twee toestanden; 
tussen deze toestanden bestaat een dynamische spanningsrelatie, waarbij 
de ene toestand als gescheidenheid van de omgeving en de andere als een 
eenheid met de omgeving wordt ervaren"(1981, II, 59). 

Vanwege de verwantschap van het symbool met de nonverbale symbolise
ring is de kultuurkritische kanttekening die Hermans hierbij plaatst in 
dit verband van groot belang. HIJ stelt, dat de bijdrage van nonverbale 
symboliseringen essentieel is in een verbale kuituur waarin ervaringen 
in de maatschappelijke verhoudingen meer beheersend worden benaderd. 
Verbale en nonverbale symboliseringen zijn verschillend qua medium en 
ze ontsluiten ook verschillende ervaringsaspekten die in hun onderschei
denheid wezenlijke bouwstenen zijn van het levensproces. Beide soorten 
van symbolisering dienen daarom op elkaar te worden afgestemd. De domi
nantie van de verbaal-beheersende benadering brengt hij in verband met 
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een eenzijdig ofwel onvoldoende uitgebreid waarderingssyeteem: een der
gelijk (verbaal) systeem behoeft uitbreiding in de richting van erva
ringen die via nonverbale eymbolieeringen worden overgedragen of opge
roepen (1981, II, 63). 

Samenvattend. In deze subparagraaf werd ingegaan op de bijzondere aard 
van religieuze taal. Daarbij kwam naar voren, dat de betekenis rijkdom 
van het symbool (inkluslef de beeldspraak waarin het zich ontvouwt) 
via een receptieve instelling een dieper en vollediger kontakt met de 
werkelijkheid kan bevorderen én dat dit kontakt tevens kan stimuleren 
tot een kreatief denk- en interpretatieproces waardoor de situatie in 
een nieuw licht wordt gesteld. Het zal duidelijk zijn, dat dit inter
pretatieproces tengevolge van de open klassifikatie van religieuze 
taal in vergelijking met het meer gefixeerde en meer eenduidige begrip 
veel gevoeliger is voor wat van Peursen noemt "verschuivingen in onze 
denktaal". In de volgende subparagraaf zal daarop nader worden ingegaan. 

3.2.3.2 Verechuivingen in de denktaal 

In 1966 verschenen in het vrouwenblad "Hargriet" de resultaten van een 
belangrijk religieus opinie-onderzoek onder de opvallende titel "God 
in Nederland". Op initiatief van het weekblad "De Tijd" en de "KRO" 
werd dit grootscheepse onderzoek van kerk en godsdienst in ons land 
herhaald en eind 1979 gepubliceerd onder de aangepaste titel: "Opnieuw: 
God in Nederland" (Goddijn, Smets en van Tillo, 1979). Om vergelijking 
met 1966 mogelijk te maken werden in het tweede onderzoek zoveel moge
lijk vragen ongewijzigd gelaten. Nu rijst de vraag of dezelfde vragen 
na een tijdsverloop van ongeveer dertien jaar nog wel dezelfde beteke
nissen oproepen: zijn het nog wel dezelfde vragen? Juist op dit taal
probleem stuiten verschillende auteurs van de publikatie "Hebben de 
kerken nog toekomst" die bedoeld is als een nader kommentaar en een 
dieper gravende analyse van de Jongste opinie-peiling. Van Peursen 
maakt deze taalkwestie tot hoofdthema van zijn bijdrage (1981, 152-166). 
Hij stelt vast, dat de betrekkelijk vlotte opeenvolging van de beide 
peilingen verbonden moet zijn met de opvatting, dat het religieuze le
ven van mensen in Nederland tamelijk snel verandert. En de cijfers be
vestigen deze opvatting. Deze kwantitatieve veranderingen hebben op 
zich echter weinig betekenis, ze kunnen slechts begrepen worden tegen 
de achtergrond van kwalitatieve veranderingen in de kulturele kontekst. 
Hij kontrasteert in dit verband de zestiger en de zeventiger jaren. De 
kwalitatieve veranderingen typeert hij als een overgang van het opstan
dige nee-zeggen (provo's, dolle mina's, universitaire bezettingen, an
ti-bom) naar de noodzaak om op een andere manier weer Ja te zeggen. 
Dit kan een Ja zijn ten aanzien van een herwonnen revolutionair elan 
of een heel ander Ja gericht op het herstel van oude tradities. Hij 
tekent de zestiger Jaren als een tijd van voorspoed gekenmerkt door een 
toenemende welvaart, nieuwe mogelijkheden voor internationale ontwape
ning, opkomend idealisme ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking en 
oeucumenisch elan. Tegen het eind van de Jaren zeventig versombert het 
beeld van de toekomst. De wereldwijde verwachtingen en Idealen van wel
eer wijken voor de zich opstapelende problemen dicht bij huis : bestaans-
onzekerheld neemt toe en de auteur noemt bekende faktoren zoals de wer
keloosheid, de neergaande konjunktuur, het "balen" en het Khomeiny-ef-
fekt. Hij komt tenslotte tot de konklusle, dat de hele sociale en gees-
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telijke kontekst -en daaraee wijzelf- anders geworden ia. En bij ver
bindt hieraan de belangrijke konsekwentie, dat de gegevens van de belde 
opinie-peilingen niet alleen kwantitatief maar vooral ook kwalitatief 
van elkaar verschillen waardoor hij ook kan zeggen, dat het in de beide 
enquêtes eigenlijk niet over dezelfde "God" gaat, die In Nederland 
"komt" (a.w. p.152-153). 

Wat van Peursen wil zeggen Ie, dat de woorden niet kontekatvrij zijn. 
Zij ontlenen hun veranderende betekenis aan het geheel van de verbanden 
van kuituur, dagelijks levensgevoel en sociale ontwikkelingsproceaaen. 
Hij ia van mening, dat onze "denktaal" zich drastisch heeft gewijzigd 
sinds de Jaren zestig onder invloed van de zojuist genoemde verbanden. 
Dit houdt in, dat de sleutelwoorden in onze taal soms een grondige wij
ziging hebben ondergaan waardoor ook een verschuiving optreedt in de 
referentiële betekenis van de meeste overige woorden, inkluslef de re
ligieuze. De betekenis van de woorden verschuift: de vlag dekt de la
ding niet meer. HIJ geeft een voorbeeld van zo'n sleutelwoord dat be
langrijk genoeg lijkt om hier weer te geven. 

Het voorbeeld betreft de termen "wezen" en "wezenlijk" in onze taal. 
Vroeger -de veranderingssporen reiken overigens wel verder terug dan 
nu net de zestiger Jaren- hadden deze woorden een meer etatieohe, in 
wijsgerige taal, een meer essentialistische betekenis, terwijl zij nu 
een meer dynamische betekenis hebben gekregen. "Wezenlijk" duidt niet 
meer op wát iets eigenlijk is, maar op hoe iets wérkt. De betekenisver
schuiving van dit sleutelwoord vinden we terug In allerlei begrippen 
die eeder werden opgevat als op zichzelf staande vaste gegevenheden. 
Zo worden zelfstandige naamwoorden nu vaak voorzien van het achtervoeg
sel "gebeuren", bijvoorbeeld "onderwijsgebeuren", "ondememingsgebeu-
ren". Van groot belang voor het onderhavige onderzoek is de wijziging 
die kan optreden in de referentiële betekenis van religieuze woorden. 
Vermeldenswaardig Is het voorbeeld dat van Peursen geeft met betrekking 
tot bovengenoemde opinie-peiling. Ontkennende antwoorden op enquête
vragen die wijzen op een geloof In de "goddelijke voorzienigheid" hoe
ven binnen een hedendaagse denktaal niet uit te sluiten, dat men toch 
een persoonlijke begeleiding erkent van menselijk leven door een god
delijke Aanwezigheid (a.w., 155). De afwijzing van het begrip "voorzie
nigheid" kan verklaard worden vanuit een veranderd godsbegrip en wel 
In die zin, dat het een meer dynamische betekenis heeft gekregen. "God" 
is dan niet meer veraf, maar dichtbij: de persoon moet Hem in zijn el-
gen leven als Aanwezigheid uitdrukken en waarmaken. Deze opvatting 
staat haaks op de idee van een goddelijke voorzienigheid die als een 
hogere Instantie op wonderbaarlijke wijze van bovenaf rechtstreeks in
grijpt in de kontlngente gebeurtenissen van alledag. 

De institutionele behoedster van religieuze taal is de kerk. Omwille 
van de eenheid van de geloofsgemeenschap bewaakt zij via dogma's en 
haar officiële leergezag de vrijheidsmarge waarbinnen de kollektieve 
en individuele interpretaties van religieuze beelden en symbolen zich 
mogen bewegen. Afnemende invloed van de kerk als organisatie kan daar
door een vergroting van het taalprobleem tot gevolg hebben. In het vol
gende wordt daarop nader ingegaan. 

34 



3.2.3.3 De ppivatiseringetendena op het domein van religie en Іе епв-
besahomùing 

Hen kan als katholiek gedoopt worden, trouwen in een protestantse ere
dienst en -wie weet?- sterven als een Zen Boeddhist (of, al naar het 
uitkomt, als een agnosticus). Deze uitspraak is van Peter Berger, hij 
wil ermee aangeven, dat ons leven een leven in meervoud geworden is, 
ja zelfs op die gebieden waar we onszelf en elkaar in de kleine kring 
van familie, vrienden en kennissen het meest nabij zijn rond de grote 
gebeurtenissen van geboorte, huwelijk en dood (1977, 81). Dit betekent, 
dat ook het laatste bolwerk -de privé-sfeer- aangetast wordt door de 
algemene vergruizeling die het kenmerk is van de moderne, rationele en 
technokratische samenleving, terwijl die privé-sfeer in haar ontstaan 
juist begrepen kan worden als een soort "oplossing" tegen de abstraktie, 
de kilte en de fragmentatie van de buitenwereld die als "publieke sfeer" 
haar antipode vormt. Binnen de privé-sfeer heeft religie haar funktie 
van zinverlening nog het langst kunnen handhaven. Tot op de dag van 
vandaag wordt op religie nog een sterk beroep gedaan om via haar "rites 
de passage" vorm en zin te geven aan de belangrijke overgangen van het 
leven, maar zoals gezegd, ook daar houdt de pluralisering van het indi
viduele bestaan geen halt meer. Oorspronkelijk was het zo, dat de reli
gieuze symbolen alle belangrijke sektoren van de sociale ervaring van 
het individu als een "hemels baldakijn" overwelfden (4). Hun overkoe
pelend karakter maakt, dat zij in het dagelijks leven praktisch door 
iedereen op dezelfde wijze werden verstaan en erkend waardoor hun ge
loofwaardigheid (plausibiliteit) voortdurend werd bevestigd en ver
sterkt. Deze plausibiliteit verzwakte echter danig, toen de steeds ver
dergaande arbeidsverdeling en de daarmee verbonden rationalisering van 
de samenleving gaandeweg ook meer en meer tot uitdrukking kwam in een 
welhaast kaleidoskopische verveelvoudiging van het levensbeschouwelijk 
perspektief. Het individu zag zich eenvoudig in toenemende mate gekon-
fronteerd met mensen die anders dachten dan hij, wier leven beheerst 
werd door geheel andere betekenissen, normen en waarden. Van de plu
ralisering van het leven gaat daarom op zichzelf een sekulariserende 
werking uit, aldus Peter Berger. Een van de meest herkenbare gevolgen 
van deze sekularlsering op institutioneel vlak is wel de privatisering 
van het godsdienstig leven geweest. Als universeel zinverleningssysteem 
verloor de religie steeds meer haar vat op het openbare leven en dit 
manifesteerde zich bijvoorbeeld in de schelding van kerk en staat, de 
verzelfstandiging van de ekonomie tegenover de oude religieuze normen, 
de verwereldlijking van het recht en van het onderwijs en het verlies 
van de centrale plaats van de kerk in het gemeenschapsleven. Het van
zelfsprekend karakter van de religieuze referentiekaders boette in bij 
de toenemende pluralisering en de daarmee samenhangende anomlsering 
van de moderne tijd waarbij het individu zich gesteld ziet voor de op
gave om zijn keuze te bepalen, als ware hij in een supermarkt, uit een 
overrompelend, veelkleurig levensbeschouwelijk en religieus aanbod. Het 
geloof is een kwestie van keuze geworden, het is geen sociaal gegeven 
meer, maar een Individuele verworvenheid die hoogst kwetsbaar is omdat 
de religieuze betekenissen en symbolen vooral eenzijdig subjektief be
paald worden, terwijl ze niet of nauwelijks nog gedragen worden door 
de gangbare werkelijkheidsopvatting van de "grote maatschappij" (de 
publieke sfeer) die door het Individu veelal wordt beleefd als abstrakt, 
autonoom en objektlef en waaraan het zich doorgaans onderworpen voelt 
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(vgl. Dekker, 1975, 94). Het plauaibiliteitsverlies van de religieuze 
betekenissen en symbolen brengt met zich mee, dat deze niet meer wor
den aangeleerd of eenvoudig terzijde geschoven ofwel dat zij ten prooi 
vallen aan een verregaande subjektivering. Voor de onderzoeker op het 
terrein van de godsdienst betekent dit, dat hij gebruik zal moeten ma
ken van individualleerende methoden waarbij de taal van de persoon 
centraal staat. De privatiseringstendens van het godsdienstig leven 
houdt dus onder andere in, dat religieuze taal geschaad dreigt te wor
den in een van haar meest wezenlijke kenmerken: haar kommunikatieve 
funktie. Uiteindelijk voert het gemis aan een door institutionele ka
ders gedragen religieuze taal waarin ook de diepste werkelijkheid kan 
worden uitgedrukt op een voor eenieder verstaanbare wijze, tot wat Pe
ter Berger c.s. noemen de toestand van "thuisloosheid" van de moderne 
mens die van een zo verstrekkende betekenis is, dat zij ook spreken 
van een "kosmische ontheemding" (1977, 82 en 165-166). 

Het ontstaan van religieuze ontmoetingsgroepen en trainingen zoals het 
gebedspraktikum dient men te beschouwen tegen de achtergrond van de 
privatiseringstendens van het godsdienstig leven. Het gebedspraktikum 
beoogt een "werkplaats" te zijn waarbij weer op een zodanige wijze van 
religieuze taal en uitdrukkingsvormen wordt gebruik gemaakt, dat zij 
bevorderlijk zijn voor het Individuele en kollektieve zelfverstaan 
waardoor hun betekenis soms wint aan een diepte en autenticiteit die 
heenrelkt over de grenzen van de aktuele situatie in de mikro-wereld 
van de trainingsgroep. Religieuze taal vermag dan de historische ruim
te op te roepen van de (bijbelse) traditie waarin de religieuze oer
ervaringen van de mensheid zijn neergelegd zoals die tot gestalte ko
men in het rollenspel (in de zin van Sundén, 1966) tussen de mensen en 
hun God en tussen God en zijn mensen. Het gebedspraktikum zal beschre
ven worden in het derde hoofdstuk. Daarbij zal ook gebruik worden ge
maakt van de koncepten uit de waarderingstheorie en de zeifkonfronta-
tiemethode, die in het nu volgende hoofdstuk worden besproken. 
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HOOFDSTUK II: DE WAARDERINGSTHEORIE VAN HERMANS EN DE TOE
PASSING ERVAN IN DE METHODE VAN ZELFKONFRONTATIE 

1 PSYCHOLOGIE ALS GESPREK 

In zijn boek "WaardegeMeden en hun ontwikkeling, theorie en methode 
van zelf-confrontatie" introduceert Hermans zijn persoonlijkheidsbena-
dering alsmede een methode voor onderzoek van de persoonlijkheid (1974). 
Karakteristiek voor zijn benaderingswijze is de positie die hij toe
kent aan de persoon in psychologisch onderzoek: namelijk als mede-on
derzoeker (zie Hermans 1975, 24 e.V.). Binnen een samenwerkingsrelatie 
met de psycholoog reflekteert de persoon op systematische wijze over 
zichzelf en zijn situatie. De kommunikatie tussen psycholoog en per
soon verloopt daarbij zoveel mogelijk in het begrippenstelsel van de 
persoon. De persoon praat als mede-onderzoeker mét een psycholoog óver 
zichzelf en zijn situatie. "Praten mét" verwijst naar de subjekt-sub-
jektverhouding tussen psycholoog en persoon: hun gespreksrelatie. 
"Praten óver" verwijst naar de subjekt-objektverhouding tussen de ge
sprekspartners en hun gezamenlijke gespreksthema: de persoon en zijn 
situatie (objekt van studie). De persoon is hier niet alleen onderzoch
te (objekt), maar ook onderzoeker (subjekt). 

Traditioneel psychologisch onderzoek gaat uitsluitend uit van de per
soon als onderzochte, als louter geobjektiveerd, enkelvoudig ik. Het 
geobjektiveerde ik wordt daarmee ondergeschikt gemaakt aan de variabe
len van de psycholoog. De persoon die tot objekt-ik is gereduceerd 
wordt gezien als reagerend op een variabele (experiment) of door een 
variabele vergelijkbaar gemaakt met anderen (diagnostiek). Hermans 
wijdt een kritische bespreking aan de twee belangrijke methoden van 
de objektiverende psychologie: experiment en test (1975, 1-22). De be
zwaren die met de methoden der zogenaamde "objektiverende benadering" 
verbonden zijn vat hij alsvolgt sanen: "ze isoleren een of meer varia
belen uit een onderling samenhangend complex van variabelen; ze gaan 
uit van een onpersoonlijke relatie tussen psycholoog en persoon; ze 
beschouwen de persoon als a-historisch; ze impliceren een machtsrelatie 
tussen onderzoeker en onderzochte; ze ontlokken geen engagement van de 
persoon op lange termijn en geen intrinsieke motivatie; tenslotte be
studeren ze de persoon als "replikatiepersoonlijkheid", d.w.z. de per
soon als a-priori replicatie van een ander" (1975, 65; zie ook 3.1/1). 

Psychologisch onderzoek kan de problematiek van de replikatiepersoon-
lijkheid het hoofd bieden door de persoon te erkennen als onderzoeker 

37 



van zichzelf en zijn situatie. Een type onderzoek waarin de persoon te
gelijk fungeert als onderzoeker én onderzochte kan slechts bestaan op 
basis van een belangrijke theoretische vooronderstelling: namelijk de 
zogenaamde "verdubbeling van de lk-funktie". De belde ik-funkties be
antwoorden aan de wezenlijke reflexieve aard van de persoon. De per
soon die over zichzelf reflekteert is enerzijds een ik dat kent en an
derzijds een ik dat gekend wordt. Het kennende ik gaat aan alle objek-
tivering vooraf; het Is zelf niet obJektivoerbaar. Dit ik is het leven
de ik dat verbonden is met het hier-en-nu en dat zich presenteert als 
deze aktuele persoon. Hermans noemt dit ik het "aktuele ik". De intro-
duktie van het "aktuele ik" binnen psychologisch onderzoek houdt in, 
dat de persoon niet langer ondergeschikt wordt gemaakt aan de variabe
len van de psycholoog. In de positie van mede-onderzoeker onderzoekt 
de persoon als aktueel ik, in samenwerking met de psycholoog, zichzelf 
als geobjektlveerd ik. Hierbij gaat het gesprek tussen psycholoog en 
persoon aan de objektivering vooraf en de objektiverlng verloopt via 
de persoon zelf. De hier besproken verschillende typen relaties tussen 
de psycholoog en de persoon en tussen de persoon en zichzelf worden sa
menvattend in kaart gebracht in schema l/H. 

SCHEMA t/II (Hermans 1976, 29) 

Psycholoog en persoon in hun hoedanig-
* heid als aktueel en geobjektlveerd ik 

Psycholoog Persoon 

lk(A) ik(B) 

hem(C) hem(D) 

Toelichting bij eohema l/II 

RELATIE
PATROON 
A — D : De traditionele relatie tussen psycholoog en persoon, waarin 

de psycholoog het "aktuele ik" passeert en rechtstreeks het ge-
objektiveerde ik bestudeert. Dit relatiepatroon is kenmerkend 
voor de objektiverende benadering in de psychologie. 

A — D — B : De psycholoog die na de objektivering zijn onderzoeksresulta
ten publiceert en bijv. de psycholoog die de uitslag van een 
test aan de betrokkene meedeelt (eveneens na de objektivering), 
volgen dit relatiepatroon. 
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Toelichting bij schema l/II (vervolg) 

RELATIE-PATROON 
A — В — D : De relatie waarin de persoon van meet af aan als mede-onder

zoeker wordt erkend volgt het tegengestelde patroon: het ge

sprek gaat aan de objektlvering vooraf en de objektlverlng 

verloopt vla de persoon. De objektlvering wordt daarmee aan 

het gesprek ondergeschikt gemaakt. Dit relatiepatroon is ken

merkend voor de zogenaamde interaktiebenadering in de psycho

logie. 

De wijziging die Hermans aanbrengt in de relatie tussen psycholoog en 

persoon reikt verder dan de eerder gebruikte kwalifikatie suggereert. 

Wetenschapstheoretisch gezien is hier de relatie tussen de onderzoeker 

en de verschijnselen die hij bestudeert in het geding. Hermans' per-

soonlijkheidsbenadering onderscheidt zich van de gangbare benaderingen 

niet alleen op het vlak van methode en inhoud. Het onderscheid is fun

damenteler: het ligt op paradigmatisch nivo. De erkenning van de per

soon als gesprekspartner in psychologisch onderzoek verandert niet al

leen de basisstruktuur van dit onderzoek, het transformeert de weten

schap van de psychologie als zodanig tot: psychologie als gesprek (zie 

Hermans, 1978, 423-440). 

In zijn analyse van de grondslagen van het (psychologisch) gesprek 

noemt Kouwer het meest wezenlijke kriterlum voor een gesprek: de we

derzijdsheid (1973). Wederzijdsheid, wisselwerking of interaktie vormt 

de grondstruktuur van Hermans' benadering (interaktiebenadering) op 

alle nivo's : mensbeeld, theorie, methode en Inhoud worden erdoor be

paald. Interaktie duidt op wederzijdse afhankelijkheid en verbonden

heid van tegendelen (polen) binnen een geheel, welke tegendelen niet 

geïsoleerd van elkaar gedacht mogen worden. De verhouding der tegende
len heeft zowel het karakter van spanning (polariteit) als van onder
linge betrokkenheid (korrelativiteit). Pongratz (1967) geeft een op
somming van de kenmerken van zulke tegendelen die met elkaar verkeren 
in een verhouding van wisselwerking en die als zodanig beantwoorden 
aan het principe van polariteit en korrelativiteit. Vanwege het belang 
in dit verband is een uitvoerig citaat op zijn plaats: 
"Pole sind gegeneätzlioh, aber nicht wiederaprüchlich; sie schlieesen 
sich nicht aus, sondern ein. Pole sind gleichuertig, gleichuichtig, 
gleichrangig ; der Eine ist so notwendig wie der Andere. Pole sind so
dann voneinander abhängig, auf einander verwiesen. Für sich ist jeder 
eine nur relative Grösse. Man kann den Einen nicht einfach vom Andern 
isolieren; sie bilden zusarmen eine Wirkenseinheit. Das heisst: mit 
der Polarität ist die wechselseitige Bezogenheit, die Korrelativität, 
irmer schon mitgesetzt" (p.lZ). 

Een relevante uitwerking hiervan vormt de verhouding tussen mens en 
wereld. 

Hierna zal ik laten zien hoe Hermans de interaktiebenadering heeft uit
gewerkt op het nivo van het mensbeeld (1.1), van de theorie (1.2) en 
de methode (1.3). 

1.1 DE INTERAKTIEBENADERING UITGEWERKT OP HET NIVO VAN HET MENSBEELD 

Hermans laat zich uitdrukkelijk Inspireren door het mensbeeld van twee 
filosofische stromingen. Allereerst vat hij de persoonlijkheid op vol-
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gens de fenomenologische antropologie van Merleau Ponty als een "his
torisch idee". Vervolgens beschouwt hij de persoonlijkheid ook overeen
komstig de sociale filosofie van George H. Head als "symbolische inter-
aktie" (zie Hermans, 1974, 5). 

De waarderingstheorie gaat uit van de persoon als historisch en symbo
lisch wezen; daarmee wil zij expliciet een plaats geven aan zowel de 
unieke als sociale geaardheid van de mens. Als historisch wezen is de 
mens gesitueerd in tijd en ruimte. Dat maakt hem uniek. Niemand heeft 
het zelfde perspektief op de werkelijkheid. We kunnen nooit volledig 
in eikaars schoenen gaan staan. Ieder heeft zijn eigen geschiedenis. 
"Elke historie is uniek van karakter" (1974, 10). De auteur definieert 
de persoon als een uniek ervaringsproces in tijd en ruimte (p.337). 

De unieke en sociale geaardheid van de mens mogen niet los gezien wor
den van elkaar. De mens is niet louter uniek, hij is ook sociaal. Uni
citeit en gemeenschappelijkheid vormen de polen van een fundamentele 
spanningsverhouding die kenmerkend is voor het menselijk ervaringspro
ces. 

Als symbolisch wezen kan de mens zich gedeeltelijk -nooit helemaal-
losmaken uit zijn gesitueerdheid. Dat maakt hem sociaal. Zijn middel 
tot bevrijding is het symbool in de ruime zin van het woord. De objek
tiverende funktie van het symbool stelt hem in staat om afstand te ne
men van zijn ervaringen zodat hij er zicht op kan krijgen. De kommuni-
katieve funktie van het symbool schenkt hem de mogelijkheid om zijn er
varingen te vatten in woorden of in gebaren en andere gemeenschappelijk 
verstaanbare tekens (bijvoorbeeld analoge symboliseringen zoals: dans, 
muziek, schilderkunst, beeldende taal, religieuze taal). Het symbool 
geeft hem de vrijheid om te kunnen doen alsóf: alsof hij in een andere 
situatie is, alsof hij in andermans schoenen staat. Op het feit, dat 
hij zich symbolisch kan verplaatsen berust heel zijn denken, zijn zelf
bewustzijn en zijn sociaal handelen. 

Als historisch idee is de mens tevens een symbolisch wezen. De persoon 
is in staat zijn ervaringen te symboliseren. Hij heeft een marge van 
vrijheid waarbinnen hij zijn situatie kan interpreteren. Zijn situatie 
en zijn geschiedenis zijn daarom niet allesbepalend: hij kan zich erte
genover opstellen, hij kan zich verantwoordelijk weten, initiatief ne
men en stelling nemen. De waarderingstheorie verzet zich in dit verband 
tegen persoonlijkheidstheorieën met een deterministische inslag. Zulke 
theorieën zoals bijvoorbeeld het behaviorisme zijn geneigd het mense
lijk gedrag te reduceren tot een funktie van de situatie. Maar de waar
deringstheorie deelt ook niet de omgekeerde opvatting (van Sartre) van 
een mens die vanuit een vrije positie zijn situatie ontwerpt (1974, 9). 
De persoonlijkheid mag niet gedefinieerd worden los van een beperkende 
situatie (ruimte en tijd). De waarderingstheorie gaat uit van de in
trinsieke verbondenheid van de persoon (subjekt) en de situatie (Ob
jekt). Zij verzet zich tegen de splitsing van subjekt en Objekt van de 
zijde van idealisme en realisme. De persoon modelleert zijn werkelijk
heid niet vrij naar zijn ideeën (idealisme); hij stuit daarbij op de 
weerbarstigheid van de situatie. Evenmin is de situatie allesbepalend 
(realisme): De mens is geen produkt (passief) van zijn omgeving. Per
soon en situatie determineren elkaar niet volledig maar in beperkte ma
te (blijvend binnen een vrijheidsmarge): hun relatie wordt gekenmerkt 
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door wederkerigheid (interaktle). 

Bij de beschrijving van het mensbeeld wijst Hermans op het misleidende 
karakter van de taal. "Een woord is steeds een abstraktie van de wer
kelijkheid" (1974, 10). Als ik zeg: "ik ben uniek" dan gebruik ik daar
voor woorden die ontleend zijn aan een gemeenschappelijk stelsel van 
tekens (taal). De uitspraak, als uitspraak, impliceert dus reeds ge
meenschappelijkheid. Ook kan ik de gevolgtrekking, dat niemand werkelijk 
dezelfde levensgeschiedenis heeft als ik, slechts maken door mijzelf te 
beschouwen via het perspektief van anderen. De woorden roepen de schijn 
op van een werkelijkheid die in aparte brokstukken (reffikaties) is 
verdeeld. Maar in feite kan men begrippen als mens en wereld, persoon 
en situatie, gemeenschappelijkheid en uniciteit niet "op zich" beschou
wen. Op zichzelf hebben ze geen betekenis; ze krijgen pas betekenis als 
ze beschouwd worden in betrekking tot hun tegenpolen. De gebruikte be
grippen verwijzen niet naar "dingen", maar naar "betrekkingen". Psycho
logische grondbegrippen zoals bijvoorbeeld waarnemen, herinneren, fan
taseren, kognltle, affekt, attitude enz. refereren aan betrekkingen. 
Zo is er altijd iemand die waarneemt en iets dat waargenomen wordt. Het 
ln-betrekking-staan-tot is, aldus Husserl, het wezen van het menselijk 
bewustzijn: ons bewustzijn is altijd bewustzijn van iete. Husserl heeft 
het wezenlijke betrekkingskarakter van het bewustzijn aangeduid met de 
term "intentionaliteit". Het betrekkingskarakter van het eerder ge
bruikte begrip "gesitueerdheid" laat zich alsvolgt verwoorden: de per
soonlijkheid is ruimtelijk en tijdelijk gericht op iets en datgene 
waarop de mens gericht is is een deel van zijn persoonlijkheid (1974, 
6). 

Begrippen als "tijd" en "situatie" kunnen niet geabstraheerd worden 
van de persoonlijkheid. Als nu gezegd wordt: "de tijd schrijdt voort 
en situaties wisselen" dan kan dat niet anders betekenen, dan dat de 
persoonlijkheid zélf als een dynamisch (veranderlijk) proces dient te 
worden begrepen. Veranderlijkheid raakt het wezen van de persoonlijk
heid. De objektiverende psychologie weet geen raad met deze verander
lijkheid. Als zij toch voorspellingen wil doen -en dat wil zij- dan 
dient zij uit te gaan van een statische persoonlijkheid die losgesneden 
is van haar gesitueerdheid. Zij moet dan genoegen nemen met een a-his
torische persoonlijkheid die losgemaakt is van de spanningsverhouding 
die zij heeft tot zichzelf en haar situatie, die binnen het kader van 
het objektiverende onderzoek geen initiatief kan ontplooien, die 
slechts kan reageren op variabelen van de psycholoog en die via die
zelfde variabelen vergelijkbaar is met anderen: "de replikatlepersoon-
lijkheid". In zijn benadering wil Hermans uitdrukkelijk ruimte maken 
voor een unieke, deels onvoorspelbare ontwikkeling van de persoonlijk
heid in de tijd (1975, 14). 

Het mensbeeld waarvan Hermans uitgaat is dat van de reflekterende per
soonlijkheid die zich buigt over de relatie tussen zichzelf en de situ
atie. De mens staat in een spanningsverhouding tot zichzelf. Subjekt en 
Objekt vormen de beide polen van deze spanningsverhouding. De subjekt-
pool is de bron van reflektie van evaluatie, kritiek, stellingname en 
objektivering. De subjektpool is tijd-ruimtelijk van aard (gesitueerd) 
en daardoor onherhaalbaar en uniek. De subjektpool is in Hermans' ter
minologie het "aktuele ik" (wezenlijk gesitueerd en dus uniek): het 
aktuele ik is de bron van reflektie en objektivering (enz.), maar de 
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bron ie als bron zelf niet objektiveerbaar. De aubjektpool ontsnapt aan 
elke poging tot Objektivering; elke schijnbaar gelukte poging behoort 
als resultaat reeds tot de objektpool. Omdat er geen sprake is van een 
subjekt-objektsplitsing blijft elke Objektivering deel van het erva-
ringsproces. Anders gezegd: de objektivering dóór het subjekt wordt 
deel van de situatie ván bet subjekt. Dit brengt Bet zich шее, dat als 
de persoon over zichzelf en de situatie reflekteert, de situatie en 

daarmee de persoon zelf verandert. De objektivering is geen getrouwe 

afspiegeling van een onafhankelijk van haar bestaande werkelijkheid, 

de objektivering konstrueert de werkelijkheid (situatie). Weliswaar 

kan de persoon dankzij zijn reflexieve resp. symbolische aard wel af

stand nemen van zijn situatie en er zodoende zicht op krijgen, maar hij 

kan geen boven de werkelijkheid verheven standpunt innemen (Merleau-

Ponty: regard survolant)(1974, 5). 

Wat voor de mens als zodanig geldt is uiteraard ook van toepassing op 

de mens in zijn rol van wetenschapper: theorieën zijn geen isomorfe 
afbeeldingen van de werkelijkheid, maar het zijn konstrukties van de 
werkelijkheid. Het mensbeeld impliceert, dat theorieën over de mens al
tijd de obJektpool (het ge-objektlveerde ik) betreffen. De mens als 
(voor)wetenschappelijke theorie-bouwer is volstrekt uniek: theorieën 
worden gemaakt door het aktuele ik (of door samenwerkende aktuele lk-
ken), het aktuele ik kan de theorie verwerpen waardoor ze in haar te
gendeel verkeert, of Juist bevestigen waardoor de theorie werkt als 
een zichzelf waarmakende voorspelling. Het aktuele ik heeft deze ruim
te om zich te distantiëren van de tehorie of zich ermee te identifice
ren omdat de theorie slechts zijn geobjektiveerde ik betreft. De mens 
kan nimmer in zijn uniciteit bestudeerd worden (1975, 63). De unieke 
persoon (het aktuele ik) kan wel een positie krijgen in wetenschappe
lijk onderzoek door het t»-erkennen als gelijkwaardige gesprekspartner 
(mede-onderzoeker)(vgl. het A-B-D-patroon in schema l/II). 

1.2 DE INTERAKTIEBENADERING UITGEWERKT OP HET DIVO VAN DE THEORIE 
(WAARDERINGSTHEORIE) 

De interaktiebenadering verwerpt de splitsing tussen subjekt en Objekt. 
Het A-B-D-patroon (zie schema l/II) laat zien op welke wijze het moge
lijk is de persoonlijkheid te bestuderen (te objektiveren) terwijl 
toch het oorspronkelijke mensbeeld van de persoon die tot zichzelf in 
een spanningsverhouding staat intakt blijft. Het A-B-D-patroon houdt 
in, dat de gespreksrelatie voorafgaat aan de objektivering en dat die 
objektivering loopt via de persoon. Een gespreksrelatie tussen psycho
loog en de persoon kan alleen gerealiseerd worden indien de kommunika-
tle plaatsvindt in het begrippenstelsel van de persoon. De theorie dient 
derhalve van meet af aan zo geformuleerd te worden, dat het begrippen-
stelsel van de persoon (zijn taaieigen) er een intrinsiek bestanddeel 
van kan vormen. Nodig ie een tehorie die als basis fungeert voor een 
type onderzoek waarin reëel tweerichtingsverkeer mogelijk is tussen 
psycholoog en persoon: een dergelijke theorie noemt Hermans een "twee-
richtingstheorie" . 

Een essentiële voorwaarde voor de konstruktie van een tweerichtingsthe-
orie is de erkenning van de persoon als "theoreticus van zijn eigen 
situatie". Bij de beschrijving van het mensbeeld kwam dit reeds impli
ciet ter sprake: de persoon tracht zijn ervaringen te organiseren, 
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d.w.ζ., dat de persoon niet passief voortdobbert op de etrooa van zijn 
ervaringen, aaar bij zoekt naar een zeker verband (zin, struktuur, or
dening) in zijn ervaringen. Het andere woorden: in zijn dagelijks leven 
leeft de persoon met een theorie. Omdat dat zo ie, ondergaat de persoon 
binnen bet kader van de tweerichtlngatheorie geen rolverwisseling van 
"praktlkus" naar "theoretikus", aaar van "voor-wetenschappelijk theore-
tikus" naar "wetenschappelijk theoretikus". De rolverwisseling houdt in, 
dat hij nu overgaat tot een syatematische (en geïntensiveerde) reflek-. 
tie over zijn voorafgaande tbeorievomlng (1973, 52). De persoon kan 
deze voorwetenschappelijke theorievorming, die gebonden is aan zijn 
persoonlijke, historische levenssituatie, toetsen met behulp van de
zelfde krlteria als waarmee de psychologische theorie als geheel ge
toetst wordt, namelijk uitgebreidheid, spaarzaamheid, interne konsis-
tentie en verifieerbaarheid (1975, 65). 

De waarderingstheorie (tweerichtlngatheorie) biedt ruimte om twee doel
stellingen met elkaar te komblneren: onderzoek én ontwikkeling van de 
persoonlijkheid. In Hermans' benadering staat de "ontwikkelingsgedachte" 
centraal. "Normaal" beoogt een theorie de werkelijkheid weer te geven 
(zoals zij onafhankelijk van die theorie zou zijn) en haar niet te ver
anderen. In een tweerichtingstheorle sluiten bestudering en ontwikke
ling elkaar niet uit maar in. Dit is mogelijk doordat de koncepten van 
een tweerichtingstheorle geen statische, maar een dynamische betekenis 
hebben, d.w.z. ze duiden niet op "dingen" maar op "betrekkingen". Noch 
de algemene uitspraken van de psycholoog, noch de bijzondere, op zijn 
situatie afgestemde, uitspraken van de persoon mogen worden beschouwd 
als getrouwe afbeeldingen van een vooraf bestaande realiteit. Uitgangs
punt is, dat de "aktlvitelt van het afbeelden" de werkelijkheid veran
dert . "Onderzoekers en mede-onderzoekers bestuderen geen van hun theo
rie gesepareerde empirische situatie, maar in hun theorie construeren 
zij die situatie, waardoor deze reeds verandert vanaf het moment, dat 
de theoretische opstelling wordt gemaakt" (1975, 51). De begrippen wor
den geacht te ontstaan vanuit de wisselwerking tussen persoon en situ
atie in zijn dagelijkse omgeving (voorwetenschappelijke begripsvorming) 
en tussen onderzoeker en mede-onderzoeker in de onderzoekssituatie (we
tenschappelijke begripsvorming). Begripsvorming -of deze nu stamt van 
de persoon of van de psycholoog- heeft een procesmatig karakter; zij 
vormt een Integraal bestanddeel van een In de tijd voortschrijdende 
Interaktie tussen mens en omgeving (historisch proces). De tweerich
tingstheorle als geheel en de theorie van de persoon bevinden zich niet 
in een onafhankelijke positie buiten het historisch proces: ze zijn dit 
proces. De theorie die de persoon in samenwerking met de psycholoog 
over zichzelf ontwerpt (en de tweerichtingstheorle als geheel) heeft 
daarom geen statische maar een dynamische betekenis: de werkelijkheid 
wordt in de theorie niet afgebeeld maar gekonstrueerd. De waarderings
theorie als tweerichtingstheorle kreëert een reëel ontmoetingsvlak 
tussen de voorwetenschappelijke theorie van de persoon en de weten
schappelijke theorie van de psycholoog. Beide theorieën, van de persoon 
en van de psycholoog, ontwikkelen zich gelijktijdig aan elkaar; ze gaan 
hand in hand (1975, 34). 

Een tweerichtingstheorle dient een begrippenraaa te bieden (geformu
leerd door de psycholoog) waarbinnen de persoon zijn bijzondere, op de 
persoonlijke situatie afgestemde theorie kan formuleren en ontwikkelen. 

43 



"De theorie als geheel ie geformuleerd door de psycholoog en Is qua ge
neralisering overkoepelend van aard: in principe moet elk persoon, hoe 
verschillend ook van anderen, zijn situatie kunnen onderzoeken" (1975, 
39). De koncepten van de waarderingstheorie passen in een tweerichtings-
theorie omdat ze twee funkties vervullen: enerzijds vormen ze een on
derdeel van een algemene psychologische theorie (waarderingstheorie), 
anderzijds bieden ze als overkoepelende koncepten een kader waarbinnen 
de persoon zijn bijzondere, lokale theorie kan formuleren en ontwikke
len (vgl. ook Hoekstra, 1978, 465). De openheid van de koncepten naar 
de bijzondere theorie van de persoon maakt het mogelijk, dat verschil
lende theorieën van evenzovele verschillende personen hun plaats kun
nen krijgen in één algemene theorie (waarderingstheorie) die dan ook 
kan lelden tot algemene uitspraken (1975, 32). De waarderingstheorie 
fundeert een onderzoekstype volgens het A-B-D-patroon (zie schema l/Il): 
De gespreksrelatie gaat vooraf aan de objektivering, d.w.z. de interes
se van de psycholoog gaat niet allereerst uit naar de relatie tussen 
variabelen. De psycholoog richt zich in eerste instantie tot de per
soon en pas daarna worden algemene inzichten geformuleerd. "Wetenschap
pelijke uitspraken worden aldus niet vermeden, maar slechts uitgesteld" 
(1975, 27). Hermans' persoonlijkheidspsychologie laat zich situeren 
tussen twee uitersten op een kontinuüm: aan de ene kant staat de psy
chologie die inzichten formuleert op basis van de individuele "case 
study" en aan de andere kant staat wat men kan noemen de "variabelen-
psychologie". De waarderingstheorie laat de inhoudelijke rijkdom van 
de "case study" samengaan met de systematiek en formalisering van de 
"variabelenpsychologie". 

Hoe ziet het begrippenraam van de waarderingstheorie eruit? De theorie 
vertoont een hiërarchisch opgebouwde struktuur waarbij de belde hoofd
begrippen van de theorie -ervaren en symboliseren- zich bevinden op het 
hoogste en meest algemene nivo waardoor ze een overkoepelende funktie 
hebben voor de begrippen die voorkomen op de lagere nlvo's (zie sche
ma 2/II) 

SCHEMA 2/1I (Hermans, 1978, 426) 

Struktuur van de theorie 

ERVAREN · ·• SYMBOLISEREN 

voelen * » waarderen kommuni- * m objektl-
ceren veren 

Hermans definieert "ervaren" als "door ondervinding leren kennen". In 
overeenstemming met het intentionaliteltsbegrip wordt "ervaren" niet 
los gemaakt van degene die ervaart en van datgene wat ervaren wordt. 
Het begrip "ervaren" wordt verder uiteen gelegd in de termen "voelen" 
en "waarderen". Deze begrippen vertegenwoordigen de affektieve en de 
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kognitieve zijde van het ervaringsproces. Gevoelens informeren ons over 
de wijze waarop we betrokken zijn op betekenisvolle aspekten in onze 
situatie; ze ontsluiten voor ons de geaardheid van onze intentionali
teit. De inhoudelijke kant van onze betrokkenheid -datgene wat we in 
brede zin "belangrijk vinden" of "waarderen"- wordt door Hermans aange
duid net de term "waardegebied". Het begrip "waardegebied" wordt ruim 
gedefinieerd zodat het openstaat voor de invulling (specificering) door 
de persoon vanuit zijn unieke situatie. Het betreft alles wat voor een 
persoon in een bepaalde periode van aktueel belang kan zijn: een doel, 
een herinnering, een probleem, een persoon, een groep, een maatschap
pij, een religie, een baan, een studie, een voorkeur, een aversie, een 
dominerende gedachte, een fantasie, een gebedspraktikum, enz. (1974, 1). 
Gevoelens en waardegebieden mogen niet als afzonderlijke, respektieve-
lljk intra- en extra-psychische verschijnselen worden opgevat. Door ze 
te beschouwen als twee zijden van het ene ervaringsproces wordt de 
kloof overbrugd tussen ik en omgeving, tussen binnen en buiten, tussen 
subjekt en Objekt. Hermans zegt het zo: "ervaringen verdichten zich 
aan hun Interne kant tot gevoelens en aan hun externe kant tot waarde-
gebieden" (1974, 28). Niet alleen waardegebieden maar ook gevoelens 
hebben binnen de waarderingstheorie een kognitieve betekenis: ze ver
schaffen ons achtereenvolgens kennis over het "wat" en "hoe" van het 
ervaringsproces. Het gevoel appelleert bovendien aan ons handelen in 
de richting aangegeven door het waardegebied waarop het gevoel betrek
king heeft (zie noot 2). 

De auteur definieert het tweede hoofdbegrip "symboliseren" als symbo
lische interaktie" in de zin van George H. Mead (1959). Het symbool 
relativeert de gesitueerdheid, d.w.z. de persoon is niet volledig op
gesloten in het aktuele moment: via het symbool kan hij zich verplaat
sen in zichzelf op een ander moment (reflektie) of in een andere per
soon en hij kan de dingen ervaren vanuit dit ingenomen perspektief. Het 
symbool relativeert de gesitueerdheid, maar heft deze niet op: het ak
tuele ik kan zich identificeren met de ervaringswijze van het ingeno
men perspektief (het zogenaamde "symbolische ik"), maar het blijft te
vens gebonden aan de aktuele situatie. Bij een geslaagde symbolische 
interaktie ervaren personen zich vla het blikpunt van de ander en zij 
roepen bij elkaar op wat ze bij zichzelf oproepen. Mead spreekt in dit 
verband van "taking the role of the other". Het hoofdbegrip "symboli
seren" wordt verder uiteen gelegd in de begrippen "kommuniceren" en 
"objektiveren". Het principe van de symbolische interaktie vinden we 
terug in de volgende zin: "we praten mét elkaar óver onze situatie en 
we bezien elkaar daarbij met de ogen van de ander". In het "praten mét" 
ligt de kommunikatieve funktie van het symbool besloten, in het "pra
ten óver" de objektiverende funktie. In het waarderlngsonderzoek 
wordt het algemene principe van de symbolische interaktie doorgetrok
ken naar de relatie tussen psycholoog en persoon. De persoon reflek-
teert over zichzelf en zijn situatie via het standpunt (de theorie, de 
methode) van de psycholoog, terwijl omgekeerd, de psycholoog de per
soon slechts indirekt objektiveert (vergelijk het A-B-D-patroon in 
schema l/II). Het aktuele ik van de persoon neemt deel aan het gesprek 
en het symbolische ik fungeert daarbij als gespreksthema. De persoon 
is dus aanwezig in een dubbele hoedanigheid: als kommunicerende instan
tie (gesprekspartner) bevindt hij zich in de positie van mede-onderzoe
ker; als objektiverende instantie bevindt hij zich in de positie van 
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onderzoeker van zichzelf en zijn situatie (1978, 428). 

Zoals alle begrippen binnen de interaktiebenadering mogen ook de beide 
hoofdbegrippen "ervaren" en "symboliseren" slechts gezien worden in 
relatie tot elkaar. De interaktionele verbondenheid van beide begrip
pen laat zich visueel voorstellen als een in de tijd voortgaande cy-
klische struktuur: Ervaren-Symboliseren-Ervaren...enz. Deze zogenaamde 
ESE-cykli representeren de dynamische kant van de waarderingetheorie 
(zie schema 3/II). De theorie bevat hier een kriterium voor de relatie 
tussen beide: de kongruentietoeetand tussen ervaren en symboliseren. 
Het kongruentlekriterium is nauw verwant met het organisatieprincipe: 
de persoon gaat niet onder in zijn ervaringen, maar hij poogt de zin 
of struktuur ervan te ontdekken. De grondvraag "Wie ben ik?" ("Wie zijn 
wij, wat is onze situatie?") wordt voortdurend anders beantwoord, maar 
de maatstaf voor het Individuele (en kollektleve) ervaringsproces 
blijft, met een variant op een bekend engels gezegde: "to put the 
right symbol in the right place (experience)". 

SCHEMA 3/1I 

Dynamieohe 

E 1 S 

01 

(Hermans, 1978, 429) 

kant van de theorie 

E2 

V 02 

Ervaringen (E ) worden gesymboliseerd (S) waardoor zij -onder specifie
ke kondities- een verandering (E ) ondergaan. E verschilt van E 
-blijvend binnen één cyklus- doordat het volgt op S en daardoor voort
durend met deze kan worden vergeleken. De 0 V 0. cyklus vormt de kon-
kretisering van de E S E cyklus op het vlak van het praktische hande
len. In een eerste onderzoek (0 ) worden waardegebieden en gevoelens 
gesymboliseerd (geformuleerd). Daarna komt een (in)valldatieproces op 
gang (V), waarin handelingen hun richting krijgen op basis van SE ver
gelijkingen. Dit brengt met zich mee, dat de persoon zich meer bewust 
wordt van zijn ervaringeproces waardoor nieuwe ervaringen meer dan voor
heen komen te liggen binnen de kennis- en Invloedfeer van het aktuele 
ik. De gekozen handelingen kunnen nu zodanig inwerken op de nieuwe er
varingen, dat de in 0 gegeven formuleringen verder worden bevestigd 
of waargemaakt (validatie), maar zij kunnen ook van dien aard zijn, dat 
de nieuwe ervaringen afwijken van de formuleringen in 0 (invalidâtie) 
waarmee het waarheidsgehalte van de formuleringen ter dlskussie wordt 
gesteld. Bij validatie stemmen de formuleringen in 0 overeen met die 
in CL, terwijl bij invalidatie de formuleringen in 0 anders zullen 
zijn dan in 0 . Systematische en intensieve reflektie op het ervarings
proces houdt In, dat waardegebieden en gevoelens expliciet worden ge
maakt en aan elkaar gerelateerd. De affektief-kognltieve struktuur van 
het ervaringsproces wordt meer zichtbaar en komt zodoende -zoals ge
zegd- te liggen binnen de Invloedssfeervan het bewuste handelen. Rela-
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teren en intensiveren gaan hier hand in band: gevoelens winnen aan dui
delijkheid en intensiteit waardoor ze richting en kracht kunnen gaan 
geven aan handelingen die gesteld worden om (nieuwe) waardegebleden te 
ontwikkelen. De positie van mede-onderzoeker zorgt ervoor, dat de in de 
waarderingstheorie beoogde reflektle (zelfonderzoek) méér is dan het 
laten schijnen van een koel en neutraal licht over het ervaringspro-
ces: de konfrontatie van de persoon met zichzelf in zijn situatie 
roept het beeld op van het aanblazen van een zacht gloeiend vuur. 

1.3 DE INTERAKTIEBENADERING UITGEWERKT OP HET NIVO VAN DE METHODE 
(DE ZELFKONFRONTATIEMETHODE: ZM) 

Hermans laat de ZXM op een natuurlijke wijze aansluiten bij het mens
beeld en bij de theorie: de persoon als historisch ervaringsproces dat 
zich voltrekt in tijd en ruimte en dat sis symbolische interaktie zich 
buigt over de relatie tussen zichzelf en de situatie. 'De methode be
staat in principe uit een reeks van onderzoekingen die zich vanuit het 
standpunt van de persoon laten benoemen als zelfonderzoekingen. Deze 
reeks verweeft zich op organische wijze met de ontwikkelingsgang van 
het ervaringsproces, met dien verstande, dat het gewone dagelijkse pro
ces van zelf-reflektie en zelf-ontwikkellng een meer uitdrukkelijk en 
systematisch karakter krijgt. De zelfonderzoekingen vinden plaats met 
tussenpozen van enige weken tot maanden. Deze tussenliggende perioden 
vallen niet bulten het kader van de ZKM, Integendeel, ze worden wezen
lijk ertoe gerekend. In deze zogenaamde "(in)validatieperioden" toetst 
de persoon zijn symboliseringen (formuleringen ten tijde van het voor
afgaande zelfonderzoek) aan zijn praktisch handelen en aan zijn dage
lijkse ervaren. Dan kan blijken, dat sommige formuleringen "de plank 
toch missloegen" (invalidatie), terwijl weer andere "in de roos waren" 
(validatie), bepaalde aspekten van de situatie kwamen in de formulerin
gen misschien onvoldoende "uit de verf" of bleven zelfs geheel onge
formuleerd, andere aspekten werden mogelijk "te dik aangezet". In een 
volgend onderzoek kan dit tot uitdrukking komen door: formuleringen weg 
te laten, te handhaven, toe te voegen of te wijzigen. De persoon die 
door middel van zijn zelfonderzoeklngen zo uitdrukkelijk bezig is "de 
dingen op een rijtje te zetten" zal ook in zijn dagelijks leven "orde 
op zaken willen stellen". Hij zal nu hij meer verbanden gaat zien tus
sen zichzelf en de situatie bepaalde aspekten in zijn eigen gedrag en 
de situatie willen wijzigen. In de loop van de reeks onderzoekingen 
kan hij deze beoogde wijzigingen formuleren en evalueren. De verhoogde 
reflexieve instelling tijdens en ook na de zelfonderzoeklngen helpt de 
persoon gedurende de (in)validatieperloden bij het afwegen van voor hem 
belangrijke keuzen en bij het stellen van gerichte handelingen ter be
vordering van zijn ervaringsproces. Daartoe kan evt. ook behoren, dat 
de persoon in overleg met de psycholoog besluit bepaalde problemen 
door middel van een gangbare therapievorm aan te pakken. Een dergelij
ke therapie kan dan optimaal aansluiten bij de historische situatie van 
de persoon waarin deze zich aktueel bevindt ; daardoor kan aan "gerich
te verandering" gewerkt worden. Objektiverende diagnostiek maakt ab-
straktle van de aktuele persoon (zij gaat uit van de replikatiepersoon-
lijkheid) waardoor het probleem onvoldoende gesitueerd kan worden in de 
historische situatie van de persoon en bijgevolg de veranderkundlge 
(therapeut, agoog) zich gedwongen ziet te werken aan een zgn. "onge
richte verandering" (1975, 64). Naast de bewust geïntendeerde "gerlch-
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te verandering" door de persoon blijkt de bewuste reflektie gedurende 
de reeks van zelfonderzoekingen ook veranderingen te bewerken die de 
persoon verrassen en die hij als zodanig "spontaan" wil noemen. Vanuit 
het interaktionele denken mag de "spontane verandering" gezien het ont
breken van de subjekt-objektsplitsing geen verwondering wekken. De be
spreking van de diagnostische funktie van de ZKM (zie p.51) zal deze 
spontane verandering nader toelichten. 

Het ervaringsproces kan worden voorgesteld -zoals gezegd- door een in 
de tijd voortgaande struktuur van de ESE-cykli. In de ZKM worden deze 
ESE-cykli met hun kongruentiekriterium gekonkretiseerd tot een reeks 
van zelfonderzoekingen, afgewisseld met (in)validâtleperloden (zie 
schema 3/II). Ervaringen kunnen getoetst worden aan voorafgaande sym
boliseringen (formuleringen). In het tweede zelfonderzoek (0 ) beoor
deelt de persoon zijn symboliseringen van het eerste zelfonderzoek (O.) 
in het licht van de voorafgaande (in)validatieperiode (V); hij doet 
dit op basis van SE vergelijkingen. 

In het feitelijke zelfonderzoek zijn twee fasen te onderscheiden: 
1. exploratie van waardegebieden (de fase van labelkonstruktie) en 
2. relateren van de gevoelens aan de waardegebieden (fase van skoring). 

Eerste fase: exploratie van waardegebieden 
Aan een zelfonderzoek ligt in wezen één zeer oude vraag ten grondslag: 
"wie ben ik?" (eventueel: "wie zijn wij?": de methode beperkt zich niet 
per sé tot het individu). Deze vraag is echter even fundamenteel als 
globaal: ze laat zich zó niet beantwoorden. De grondvraag wordt daarom 
uiteen gelegd In sets van vragen die verwijzen naar verleden, heden, 
toekomst, aktiviteit, genieten, denken, mensen tegen wie de persoon 
zich afzet, mensen met wie hij zich één voelt en aanvullende gebieden 
(zie bijlage l/II). Het is de taak van de onderzoeker (de helper) om 
vla het gesprek de persoon (mede-onderzoeker) te helpen zijn waardege
bieden zodanig te formuleren dat ze de bijbehorende ervaringen zo dicht 
mogelijk naderen. Dit approximatieproces konkretiseert het kongruentie
kriterium. Elk approximatieproces dient te eindigen met een samenvat
tende formulering die door de persoon beleefd wordt als "treffend", 
"raak", "to the point". De aldus gesymboliseerde waardegebieden worden 
op kaartjes geschreven (labels). Heestal worden aan de hand van de vra
gensets 14 tot 30 gebieden gekonstrueerd. 

Tweede fase: relateren van de gevoelens aan de waardegebieden 
Na de exploratie van de waardegebieden ("de buitenkant" ofwel waarde-
ringszijde van het ervaringsproces) volgt in een tweede fase de rela
tering van de gevoelene aan de waardegebieden ("de binnenkant" ofwel 
de affektieve zijde van het ervaringsproces). De waarderingszijde laat 
zich in het algemeen gemakkelijker exploreren dan de affektieve zijde. 
De helper biedt daarom een reeks van 24 gevoelene aan (wijziging van 
deze lijst van gevoelens is mogelijk): 12 negatieve en 12 positieve 
gevoelens (zie bijlage 2/II). De persoon gaat nu het verband leggen 
tussen de waardegebieden en zijn gevoelens, d.w.z. de inhoud van de be
trokkenheid (de waardegebieden) wordt nu gerelateerd aan de wijze van 
betrokkenheid (de gevoelens). Bij elk waardegebied gaat de persoon na 
in welke mate hij de verschillende gevoelene ervaart in zijn aktuele 
levensfase. Per gevoelen maakt de persoon een keuze uit zes aangeboden 
frekwentlenivo's (zie bijlage 2/11). De persoon mag de gevoelens en 

48 



frekwenties geheel Subjektief opvatten. De frekwenties worden door de 
persoon ingevuld (geskoord) in een zgn. "Affektmatrix" van N waardege-
bieden ζ 24 gevoelens (zie bijlage 3/II). Gedurende deze skoringsfase 
werkt de persoon alleen. Het invullen van de affektmatrix wordt door 
de persoon meestal ervaren als een "langdurige", "intensieve", "moei
lijke", "vervelende" en vooral ook "belangrijke" konfrontatie met zich
zelf (1974, 131). De persoon beweegt zich door een skala van uiteenlo
pende gevoelene en hij moet zich buigen over zijn brede ervaringsveld 
zoals dat op dat moment voor hem van aktueel belang is. Het is een ech
te konfrontatiefase : de persoon kan voor verrassingen komen te staan, 
hij gaat eerste verbanden zien, stuit misschien op onvermoede gevoe
lens ten aanzien van bepaalde aspekten van zijn situatie, hij kan zich 
pijnlijk bewust worden hoe sommige "dingen" hem koud laten en hoe zwaar 
hij "eigenlijk" blijkt te tillen aan weer andere aspekten, hij heeft, 
kortom, veel te verwerken. 

Na relatering van de gevoelene aan de waardegebieden doorloopt de per
soon nog tweemaal de lijst van 24 gevoelens om zijn zogenaamde "Gege
neraliseerde ervaren" en zijn "Ideale ervaren" aan te geven in de af-
fektmatrlx. Het "Gegeneraliseerde ervaren" geeft antwoord op de vraag 
hoe de persoon zich "de laatste tijd, in het algemeen gezien" voelt; 
het "Ideale ervaren" betreft de vraag hoe de persoon zich "graag zou 
willen voelen". Deze gegevens verschaffen zicht op de organisatie van 
waardegebieden en op de relatieve betekenis van gevoelens en waarde-
gebieden voor de persoon (1974, 131-132). Vervolgens is het de taak 
van de helper om de resultaten die tot nog toe naarvoren gekomen zijn 
te bestuderen. Deze bestudering bevat twee fasen: 

1. kwalitatieve analyse: de helper verplaatst zich in de ervaringswe
reld van de persoon door zich te bezinnen op de Inhoud der waardege
bieden. 

2. kwantitatieve analyse: de helper poogt de gevoelskleur en de organi
satie van waardegebieden in beeld te krijgen. HIJ berekent daartoe een 
aantal "indices" die hem zicht geven op de hiërarchische strukturen van 
gebieden en gevoelens en op de onderlinge samenhang der gebieden, der 
gevoelens en het verband tussen gevoelens en gebieden ten opzichte van 
elkaar (zie bijlage 4/II). Eventueel kan ook de persoon met behulp van 
een duidelijke instruktie de berekeningen zelf uitvoeren; hierbij kan 
hij gebruik maken van een handleiding "Voorbeeld voor handberekening 
van indices" (Hermans en Janssen, z.J.). 

Bij het "doorspreken" dat ongeveer één week na het zelfonderzoek plaats
vindt worden de bevindingen, vermoedens, vragen en suggesties aan de 
persoon aangeboden als het perspektief van de onderzoeker (helper). De 
resultaten van het onderzoek hebben niet het karakter van een "uitslag 
van een test", integendeel, ze worden opgenomen in de gespreksrelatie 
(1978, 431). Overeenkomstig de aard van een zelfonderzoek (met de na
druk op zélf) is het de bedoeling, dat de persoon de resultaten van de 
kwantitatieve analyses ook zélf interpreteert. De helper kan bij deze 
interpretatie behulpzaam zijn, maar zijn suggesties staan steeds "ter 
diakueaie". Overigens mag de waarde der kwantificeringen niet worden 
verabsoluteerd om twee redenen: 1. De gevoelens en hun frekwenties ont
lenen hun betekenis aan hun betrokkenheid op waardegebieden die het ka
rakter hebben van voorlopigheid. Gevoelens en waardegebieden zijn, om 
met Head (1934) te spreken, "emergent properties" ал een interaktie. 
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2. De kwantificeringen шакеп abstraktle van de specifieke gevoel ζ ge

bied kombinatles. Gevoelene hebben maar ten dele een op zichzelf staan

de betekenis. Bijvoorbeeld: het woord "vreugde" roept bij eenieder glo

baal wel vergelijkbare associaties op, maar de specifieke betekenis 

wordt toch pas duidelijk in de kontekst van "gevoel ж gebied": zo is 

de "vreugde" die men voelt bij de aanblik van een feestelijk gedekte 

tafel toch niet dezelfde "vreugde" die een voelt bij het weerzien van 

een goede vriend. 

Hoewel de kriteria van "uitgebreidheid", "spaarzaamheid", "konsistentle" 

en "verifieerbaarheid" reeds tijdens het zelfonderzoek spelen kan daar 

bij het "doorspreken" -dus ná de kwantitatieve en kwalitatieve analyses-
toch meer uitdrukkelijk aandacht aan besteed worden. De helper vertaalt 
deze kriteria in de terminologie van de persoon en nodigt hem uit om 
aan de hand van deze kriteria zijn gebieden en hun onderlinge relaties 
te bestuderen. De kriteria zijn niet bedoeld als eisen, maar als vra
gen of als aanbiedingen aan de persoon. Het is ook aan de persoon om 
te beoordelen in hoeverre hij de kriteria in zijn situatie verwerkt wil 
zien. Het gaat daarbij om de volgende vragen (vgl. Hermans en Verstrae-
ten, 1980, 19): 
1. Is het systeem van waardegebieden voldoende uitgebreid? Zijn er geen 
belangrijke gebieden uit het brede ervaringsveld geïsoleerd door ze on
benoemd te laten (de zgn. "dissociatie via ezclusie" (1974, 244)) of 
door ze wel te noemen maar niet in relatie te brengen met de andere ge
bieden (de zgn. "dissociatie bij inclusle" (1974, 242))? Wil de persoon 
nieuwe gebieden toevoegen die tot dusverre nog geen deel uitmaakten van 
zijn ervaringswereld (nieuwe interesse, ander werk, leren waarderen van 
Iets dat nog buiten de direkte horizon valt)? 
2. Is het systeem van waardegebieden zodanig geformuleerd, dat het be
antwoord aan het krlterlum van spaarzaamheid? Heeft de persoon zijn er
varingen zodanig gestruktureerd, dat hij nog "door de bomen het bos kan 
blijven zien"? Zijn er gebieden die door htm overeenkomstigheid een on
derlinge betekenisstruktuur verraden? Dekt de formulering van het waar
degebied de grenzen ervan of bevat het ervaringen die eigenlijk tot een 
ander gebied behoren? 
3. Is het systeem konsistent, d.w.ζ. is er samenhang tussen de gebie
den? Brengt de persoon ze met elkaar in verband? zijn er misschien te

genstrijdigheden of konfllkten? 

4. Is een waardegebied zodanig geformuleerd, dat het in de praktische 

levenssituatie kan worden geverifieerd ofwel ge(in)valldeerd? Is het 

waardegebied misschien zo globaal geformuleerd, dat het zich niet meer 

in verband laat brengen met konkrete ervaringen in de periode tussen 

de onderzoekingen? 

De gezamenlijke bestudering verschaft overzicht over en inzicht in het 

georganiseerde systeem van waardegebieden van de persoon: zijn persoon

lijkheid. Vanuit dit overzicht ontstaan zowel spontane als bewust ge

richte veranderingen. Bepaalde gebieden kunnen speciale aandacht krij

gen en er kunnen plannen gemaakt worden om bepaalde aspekten van de 

situatie of van het gedrag te veranderen. Het is mogelijk zulke aan

dachtspunten en beoogde veranderingen als waardegebied te formuleren, 

waardoor deze aspekten van het ervaringsproces in een volgend onderzoek 

kunnen worden geëvalueerd en in verband gebracht met de overige gebie
den. Ook het zelfonderzoek wordt in een dergelijke evaluatie betrokken 
hetgeen konsekwenties kan hebben voor de besluitvorming omtrent het al 

50 



of niet voortzetten van de onderzoekingen (OVO-cykll). 

In het voorgaande zijn de drie funktiee van de ZKM te onderkennen: de 
diagnostische, de procesbevorderende en de evaluerende. Het verkregen 
overzicht (de diagnostische funktie) blijkt een krachtige stimulans tot 
spontane en bewust gekozen verandering. Theoretisch zijn reflektie en 
verandering intrinsiek net elkaar verbonden. De persoon weet zich ver
antwoordelijk voor zijn eigen ervaringsproces krachtens zijn positie 
als mede-onderzoeker. Bovendien staat de onderzoekssituatie niet los 
van de praktische situatie: het onderzoek betreft immers de relatie 
tussen de persoon en zijn situatie (van alledag). Hermans spreekt in 
dit verband van de Intrinsiek gemotiveerde en geëngageerde persoon 
(1975, 35): het overzicht (diagnostische funktie) laat hem niet onver
schillig, integendeel, het vormt een belangrijke aanzet tot gewenste 
veranderingen (procesbevorderende ofwel therapeutische funktie). Be
slissingen, plannen, punten van aandacht, gerichte aktiviteiten zoals 
bijvoorbeeld deelname aan (groeps)therapie, het volgen van een gebeds-
praktikum én het zelfonderzoek kunnen in het licht van de overige ge
bieden worden geëvalueerd (evaluerende funktie). 

Hierna volgt een samenvatting van de wijze waarop het onderzoek kon-
kreet in de tijd verloopt. 
1. Voorbespreking. In een voorbespreking worden de volgende punten aan 
de orde gesteld: de aard van het onderzoek, de positie van de persoon 
daarin, de rol van de helper en het verloop in de tijd. Om te vermij
den, dat de persoon met (onuitgesproken) verkeerde veronderstellingen 
aan het onderzoek begint, worden wederzijdse verwachtingen helder ge
maakt. 
2. Exploratie van waardegebieden. Het onderzoek zelf start met het ma
ken van waardegebieden aan de hand van 14 vragensets die bedoeld zijn 
als aanzet tot gesprek en reflektie (zie bijlage 1/11). De sets zijn 
bedoeld als "ontlokkers", ze nodigen de persoon uit om in te gaan op 
zijn verleden, heden en toekomst, zijn aktiviteiten, de dingen waarvan 
genoten wordt, de dingen waarover gedacht wordt, de persoon en de groep 
waartegen hij/zij zich afzet, en de persoon en de groep waarmee hij/zij 
zich één of verwant voelt. Elke set loopt vla het approxlmatleproces 
uit in een of meer samenvattende formuleringen die als waardegebieden 
worden genoteerd. 
3. Relateren van de gevoelens aan de waardegebieden. De persoon krijgt 
een lijst met 24 gevoelens aangeboden, 12 positieve en 12 negatieve 
(de gevoelens mogen door de persoon worden aangepast) (zie bijlage 
2/11). Aan de hand van deze lijst vult de persoon de affektmatrix In 
(zie bijlage 3/II) waarbij hij achtereenvolgens de gevoelens aan alle 
waardegebieden relateert. 
4. Bestudering van het materiaal. De helper bestudeert de waardegebie
den en de matrix door zich in de gemaakte etruktuur te verplaatsen, 
waarbij hij tevens een aantal berekeningen uitvoert teneinde overeen
komsten in de affektleve betekenis van de gebieden na te gaan (zie bij
lage 4/II). De persoon kan dergelijke berekeningen eventueel ook zelf 
verrichten. 
5. Het doorspreken. Ongeveer een week na het onderzoek wordt het globa
le beeld der waardegebieden in hun onderlinge relaties grondig doorge
sproken. Dit doorspreken heeft het karakter van een gesprek met aankno
pingspunten in het onderzoek; het heeft niet het karakter van een "uit
slag meedelen". 
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6. Herhaling van het onderzoek. Een zelfonderzoek wordt een aantal ma
len met tussenpozen van enige weken of maanden herhaald teneinde na te 
gaan wat wel en niet veranderd Is. 

Tot slot van dit hoofdstuk wordt de helpersstrategie besproken. 

1.3.1 De helpers strategie 

In deze paragraaf wordt de helpersstrategie beschreven zoals deze fei
telijk werd gerealiseerd in het onderzoek naar religieuze ontwikkeling. 

De onderzoeksresultaten zijn het produkt van de samenwerking tussen 
helper en persoon. De gespreksrelatie tussen beiden kan slechts tot 
stand komen op grond van hun wederzijdse bijdrage en het is dan ook 
niet alleen de invloed van de persoon, maar ook die van de helper die 
in de resultaten tevoorschijn komt. Binnen het waarderingsonderzoek 
geldt het model van de tweezijdige deskundigheid die gerealiseerd wordt 
in de kollegiale relatie van helper en persoon in hun rol van onderzoe
ker en mede-onderzoeker. Op het interaktienivo wordt op grond van dit 
model de beïnvloeding niet alleen erkend, maar zelfs gewenst omdat zij 
de essentiële voorwaarde is van de kollegiale relatie. 

De helpersstrategie is aan de orde tijdens de aktuele gespreksrelatie, 
dus tijdens het voorgesprek, het zelfonderzoek en het doorspreken. Het 
is niet zonder belang om aandacht te besteden aan de helpersstrategie 
omdat deze, zoals gezegd, ook doorklinkt in de resultaten, in het bij
zonder in de geformuleerde waardegebieden. Mede afhankelijk van de kun
digheid van de helper kan het systeem van waardegebieden trefzeker zijn 
en rijk aan inhoud, maar het kan in het ongunstige geval ook een onvol
ledige, vertekende en flauwe afspiegeling blijven van het ervaringspro
ces van de persoon. 

De helper heeft een drievoudige taak: het van zijn kant kreëren en in 
stand houden van 1. de samenwerkingsrelatie, 2. de gespreksrelatie en 
3. het struktureren van het zelfonderzoek en het doorspreken. De taken 
1. en 2. zal ik hierna iets nader uitwerken. 

Samenwerkingsrelatie 
Watzlawlck, Beavin en Jackson onderscheiden in de menselijke kommunika-
tie twee nivo's: het inhoudelijke en het betrekkingsnivo (1967). De be
trekking tussen mensen is te begrijpen als een mededeling óver (meta-
kommunlkatle) en de wijze waarop de inhoud van de kommunikatie (i.e. 
het gesprek tijdens het zelfonderzoek) dient te worden opgevat. De 
"clou" van de zelfkonfrontatlemethode is gelegen in de expliciete defi
niëring (tijdens het voorgesprek = kontraktfase) van deze betrekking 
als een samenwerkingsrelatie tussen onderzoeker (meestal een psycholoog 
in de rol van "helper") en mede-onderzoeker (de persoon). Behalve met 
deze rolverhouding is de persoon vantevoren bekend gemaakt met de doel
stelling, achtergrond en procedure van de ZKM én met het centrale ge
spreksthema: hijzelf-in-zijn-situatie. Nu is het primair de taak van 
de helper om deze geformuleerde betrekkingsregels tijdens het zelfon
derzoek en het doorspreken daarna ook daadwerkelijk waar te maken en 
te onderhouden. Om dit te bereiken zal hij ondermeer ervoor waken zijn 
eigen waarderingen over te brengen of zelfs op te dringen aan de per
soon. Hij zal erop toezien, dat de gezamenlijke reflektie voortdurend 
blijft afgestemd op het ervaringsproces van de persoon en daarom zal 
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bij zich ervan vergewieeen of de persoon de Juiste toetsende Instelling 
realiseert, d.w.z. of hij voldoende kontroleert In hoeverre de symboli
seringen (geformuleerde waardegebieden) passen op zijn ervaringeproces. 
Helper en persoon zijn zo taakgericht bezig ter verwezenlijking van hun 
doelstelling om op systematische wijze te reflekteren over de persoon 
en zijn situatie (objektiverende funktie van het zelfonderzoek). De ob
jektiverende funktie komt vooral tot uiting tijdens het approximatie-
proces wanneer de persoon -geholpen door een aandachtig meedenkende en 
meevoelende luisteraar (de helper)- tracht via treffende verwoordingen 
(symbolisering) zijn belangrijkste ervaringen zo dicht mogelijk te na
deren. 

Gesprekerelatie 
De samenwerking tussen helper en persoon verloopt via het gesprek. In 
het begrip "samenwerken" vinden we de beide funktles van het zelfonder
zoek terug: de objektiverende funktie (werken) en de kommunikatieve 
funkt ie (samen). Hermans acht het waarschijnlijk, dat de koaununikat le
ve funktie een voorwaarde is voor de objektiverende funktie (1974, 173). 
De persoon zal eerder bereid zijn om zijn waardegebieden uitputtend te 
beschrijven als hij, eenvoudig gezegd, het gevoel heeft kontakt te heb
ben met de helper. De auteur analyseert dit "gevoel-kontakt-te-hebben" 
als een wederzijdse dubbele verplaatsing van helper en persoon in el
kaar. Vanuit de persoon gezien betekent dit, dat deze tijdens het ge
sprek zijn symbolisch ik eerst plaatst In de helper (waardoor de per
soon, overeenkomstig de funktie van het autentieke gesprek, zijn wereld 
uitbreidt) en dat hij zich vervolgens ook nog erin verplaatst hoe de 
helper zich symbolisch In hem verplaatst. Onderstaande figuur verbeeldt 
het "goede kontakt" tussen helper en persoon. 

Figuur van de "dubbele verplaatsing" (Hermans, 1974, 172) 

De persoon (P) en de helper (H) die zich richten op de wereld van de 
persoon (Wp) en die merken dat ze zich daarbij in elkaar verplaatsen 

Wp 

De analyse van de "dubbele verplaatsing" geeft wel een theoretische 
verklaring van de geslaagde komnninlkatie, maar de voorwaarden blijven 
nog buiten beschouwing. Vanuit mijn therapeutische opleiding besefte 
Ik terdege, dat de beoogde gespreksrelatie tussen helper en persoon 
een aantal kondlties stelt die men kan aanduiden met het overkoepelen
de begrip "gespreksvaardigheid" of "luistervaardigheid". Ik heb gepoogd 
deze kondities als helper zoveel mogelijk waar te maken. Goed luiste
ren is niet eenvoudig, het betreft een geïntegreerde en komplekse ge
dragswijze die zich uiteen laat leggen in vele afzonderlijke komponen-
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ten. De opsomming van deze Іовве bouwstenen wekt de indruk van gekun-

ateldbeid, maar men realisere zich, dat ze teeamen de gestalte vormen 

waaraan het goede gesprek zijn natuurlijkheid ontleent. De volgende ge-

dragskomponenten worden door Ivey genoemd: 1. aandaohtgevend gedrag 
(oogkontakt, ontspannen lichaamshouding, verbaal volgen), 2. Open uit
nodiging tot praten (open : "wat vindt U van X?"; gesloten : "vindt U X 

goed?"), 3. minimale aanmoedigingen tot praten ("Oh", "en?", "wat be

tekent dat voor ü?", "hmm"), 4. setektieve luistervaardigheden (para
fraseren van gevoel, -van inhoud ; samenvatten van gevoel, -van inhoud) 
(Ivey, 1975, 145-159). In gesprekstrainingen blijkt in het bijzonder 
de laatste vaardigheid -selektief luisteren- veel oefening te vergen. 
Naar mijn mening kan een helper niet zonder deze vaardigheid: indien 
hij alleen let op de verbale inhoud der woorden mist hij veel informa
tie die vla gevoelsexpressie wordt gegeven (stembuigingen, aarzelingen, 
schrapen van de keel, stiltes, het wegpinken van een denkbeeldige traan, 
een schouderophalen enz.). De waarderingstheorie gaat uit van de ook-
kognitleve (informatieve) betekenis van gevoelens; door ze in zijn pa
rafraseringen "mee te nemen" kan de helper het approzimatleproces aan
merkelijk bevorderen. Bij de presentatie van de zelfkonfrontatlemetho-
de in 1974 wordt het belang van het helperegedrag relatief onderbelicht. 
Vooral als men zich aangetrokken voelt tot de theorie, het mensbeeld 
daarachter en de gehele benadering, dan kan men te gemakkelijk de ver
wachting gaan koesteren, dat de positie van de persoon als mede-onder
zoeker, als vanzelf zal leiden tot een nlet-gefragmenteerde, inhouds-
rljke psychologie. 

Grofweg genomen kunnen helpers in twee "typen" onderscheiden worden. 
Het meer terughoudende type dat "slechts" door zijn aanwezigheid bij 
de wereld van de persoon en door zijn "alleen maar" luisteren alle 
ruimte laat aan de persoon om zich symbolisch te verplaatsen. En er 
is het type dat een stap verder gaat door meer prijs te geven van zich
zelf, zijn opvatting, zijn gevoelsmatig reageren op de persoon en zijn 
ervaren van de dingen in zoverre dat overeenkomt of Juist afwijkt van 
dat van de persoon. Tussen deze belde uitersten heb ik mij heen en weer 
bewogen. Tijdens het approximatieproces, dus bij het formuleren der 
waardegebieden, trachtte ik mij zoveel mogelijk te gedragen overeen
komstig het eerste, meer terughoudende type. Zeker tijdens het door
spreken stond voor mij eerder het tweede type model. Deze, althans van 
de buitenkant gezien, meer aktieve houding lijkt mij ook te liggen in 
de aard van de situatie. De helper heeft tussentijds het materiaal be
studeerd (vanuit de meta-positle), door zich achtereenvolgens te ver
plaatsen in de verschillende waardegebieden heeft hij geleidelijk een 
overzicht gekregen over het geheel van het waarderingssysteem, hij is 
door onderlinge inhoudelijke vergelijking der gebieden mogelijke samen
hangen maar ook inkonsistenties gaan zien, behalve interne vergelijkin
gen heeft hij ook externe vergelijkingen gemaakt op grond van door hem 
belangrijk geachte bestaande en erkende psychologische en therapeuti
sche kennis waardoor bepaalde thema's en gebieden eruit springen en 
extra aandacht krijgen en hij heeft tenslotte op basis van de ingevul
de affektmatrix berekeningen gemaakt en hiërarchieën opgesteld die zijn 
inzicht in de organisatie van het systeem van waarderingen nog verder 
hebben verdiept. Van zijn kant heeft de persoon na zijn zelfonderzoek 
konklusles getrokken en hij verwacht deze te kunnen leggen naast de be
vindingen van de helper. Wanneer onze bevindingen uiteenliepen of zelfs 
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botsten konfronteerde ik de persoon met mijn afwijkende interpretaties. 
Het viel mij op hoe gemakkelijk de persoon dergelijke konfrontaties 
alsmede hun Inhoud aksepteerde en hoezeer hij ze ook op prijs stelde. 
Wat dit betreft heb ik als helper dezelfde ervaringen als Dyckhoff die 
in zijn verslag over de zelfkonfrontatie in kombinatie met psychothera
pie konstateert hoe verrassend weinig weerstanden de methode wekt in 
vergelijking met gangbare therapievormen (1980). Eigenlijk is dit ook 
wel begrijpelijk omdat de persoon binnen zijn zelfonderzoek veel duide
lijker het verband ervaart tussen de interpretaties van de zijde van 
de helper en de uitspraken die hij over zichzelf heeft gedaan. Hij kan 
zulke duidingen veel gemakkelijker tot zich laten komen en ze eventueel 
overnemen omdat hij ze beleeft als bij hém behorend. Ze blijven zich, 
met andere woorden, bewegen binnen zijn persoonlijk referentiekader. 
Ter vermijding van de indruk van een "testuitslag" en ter aksentuering 
van de eigen verantwoordelijkheid werd aan de persoon bij het doorspre
ken eerst zelf de ruimte gelaten om zijn gevolgtrekkingen te maken en 
pas daarna werden deze betrokken op die van de helper. Daarbij waakte 
ik ervoor mijn werkelljkheldsdefInities omtrent de situatie van de per
soon op te dringen, integendeel, in de lijn van het zelfonderzoek wer
den ze door mij steeds uitdrukkelijk "ter diskussie" .gesteld. 
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HOOFDSTUK III: HET GEBEDSPRAKTIKUM IN THEORETISCH PERSPEK-
TIEF 

Wat is een gebedepraktikum? (5) 
Een gebedspraktikun (GP) is een moderne vorm van retraite. Om zich te 
kunnen bezinnen op eigen leven en geloven maakt men zich gedurende kor
te tijd (een paar dagen tot een week meestal) vrij van de beslommerin
gen van alledag om zich terug te trekken doorgaans in een klooster 
waar men de nodige rust kan vinden. Het specifieke GP waar deze studie 
over gaat duurt normaal een volle week: van zondagavond tot en met za
terdagochtend (6). Gedurende deze tijd verblijven tien tot twaalf deel
nemers intern, meestal in het klooster der Ongeschoeide Karmelieten, 
te Smakt. Dit klooster heeft een prachtige grote tuin waar men alle 
rust kan vinden om te mediteren. De moderniteit van het GP is gelegen 
in de groepsdynamische aanpak en in de toepassing van verworvenheden 
van met name de humanistische psychologie. Zo wordt gebruik gemaakt 
van methoden en technieken uit de ontmoetingsbeweging (encounter-move
ment) en de beweging van de menselijke mogelijkheden (human potentiali
ties-movement) die in Amerika in de zestiger Jaren en lichtelijk na-ij
lend daarop ook in Europa en niet in het minst in Nederland hun hoogte
punt beleefden. Hen denke in dit verband aan gestalt, bio-energetica, 
non-verbale kommunikatle, geleide fantasie, encounter, tai chi, enz. 
(7). Is de oorspronkelijke retraite ook ele die plaats vindt in een 
groep vooral een individuele aangelegenheid, het GP kenmerkt zich daar
entegen door zijn groepsgerichtheid, waarbij het van essentieel belang 
is, dat alles zich afspeelt binnen een religieuze kontekst. 

Indeling 
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk wordt het GP beschreven naar 
funktie en Inhoud. Het GP wordt uiteengelegd in drie fasen: begin-, 
midden- en eindfase. Hierbij volg ik Maas (1977) die ook uitgaat van 
een indeling in drie fasen die elk ongeveer twee dagen duren (8). De 
drie fasen worden afzonderlijk besproken. 
In de tweede paragraaf wordt het GP beschouwd in het licht van de gods-
dlenstpsychologle, in het bijzonder de psychologie van de religieuze 
ervaring. De vraag is dan of het GP -theoretisch gezien- voorwaarden 
realiseert voor het tot stand komen van religieuze ervaring en percep
tie. Welke inhoudelijke elementen van het GP zijn het, die in dit op
zicht voorwaardenscheppend lijken? 

Bij lezing van dit hoofdstuk zullen relevante vragen kunnen rijzen om
trent bijvoorbeeld de plaats die de gebedspraktika innemen in het aan-
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bod aan groeitrainlngen in Nederland en ook omtrent de representativi
teit van het onderzochte GP voor andere praktika en voor religieuze 
trainingen in het algemeen. Omdat deze studie geen vergelijking beoogt 
tussen religieuze trainingen en groeitrainlngen in het algemeen, maar 
het fokus zich beperkt -zoals gezegd- tot een evaluatie van het GP in 
tevmen van religieuze ontm-kketing, dragen de antwoorden op voornoemde 
vragen een hypothetisch karakter (9). 

1 HET GEBEDSPRAKTIKUM NAAR FUNKTIE EN INHOUD 

1.1 BEGINFASE 

1.1.1 Kennismaking en bepaling van doeletelling 

De begin- of introduktie-fase heeft, als men let op de inhoud van het 
programma, twee funkties: eerste kennismaking met elkaar en bepaling 
van de doelstelling. In verband met het laatste laat zich deze fase 
ook karakteriseren als kontraktfase. In dit stadium proberen de deel
nemers te komen tot een gezamenlijke doeletelling echter zodanig, dat 
ieder daarin zijn of haar individuele doelstelling kan terugvinden. 
De wijze waarop aan de beide programma-onderdelen door de trainers 
vorm wordt gegeven heeft een groepsdynamische funktie. De deelnemers 
kennen elkaar (meestal) nog niet; er is nog slechts sprake van een los
se verzameling individuen. De deelnemers hebben nog weinig greep op de 
situatie. Zij vragen zich af wat de spelregels zullen zijn in deze 
groep, wat ze met elkaar zullen gaan meemaken, hoe ze door de anderen 
gevonden zullen worden, wat ze ervan terecht zullen brengen, of ze de 
kans zullen krijgen zichzelf te zijn, wat ze zullen gaan doen. Zo be
schrijft Oomkes de onzekerheid van de groepsleden aan het begin van het 
groepsproces (1976, 34). Het eerste probleem in het groepsproces be
treft de identiteit van de deelnemers en de trainers, het vinden van 
rolverhoudingen en een taak (p.36). Hij noemt als belangrijkste behoef
te in deze beginfase het krijgen van duidelijkheid. De groepsdynamisch 
geschoolde trainers struktureren de beide taken -kennismaking en bepa
ling doelstelling- zodanig, dat daarbij rekening gehouden wordt met de 
problematiek van een beginnende groepsontwikkeling. De keuze voor een 
specifieke wijze van uitvoering van de beide taken geeft ook aan welke 
omgangs- of betrekkingsregels in deze groep verwacht worden. Wordt bij
voorbeeld de methode van kennismaking beperkt tot het uitwisselen van 
gegevens als naam, woonplaats, beroep en dergelijke, dan bevat deze 
procedure tevens de meta-kommunikatleve boodschap, dat het hier zal 
gaan om een meer zakelijk en minder persoonlijk bijeenzijn. In het GP 
kiezen de trainers voor procedures die de nadruk leggen op een meer 
persoonlijke houding, op eigen inbreng en verantwoordelijkheid en op 
samenwerking. Bij de vaststelling van positie- en rolverhouding wordt 
uitgegaan van een positie van gelijkwaardigheid. Trainers en groepsle
den maken samen het GP; er wordt wel etruktuur geboden, maar de invul
ling ervan geschiedt in wederzijdsheid door ieders persoonlijke Inbreng 
en keuzen. Het ontbreken van een vast programma met lezingen e.d. legt 
de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer voor zijn 
proces in het GP. De rol van de trainers bestaat dan ook niet uit di-
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rektief leiderschap.In de Amerikaanse literatuur over (religieuze) trai

ningen wordt deze rol aangeduid met de term "facilitator", iemand die 

het proces vergemakkelijkt (10). 

Na de inhoudelijke weergave van de beginfase in (1.1.2) wordt ingegaan 

op het GP als groepsgebeuren in (1.1.3) en vervolgens wordt de kontekst-

funktie van de beginfase aangegeven in (1.1.4). 

1.1.2 Inhoudelijke weergave 

Opmerking vooraf: ik zal het GP beschrijven aan de hand van het "draai

boek" van het praktlkum zoals dat feitelijk heeft plaatsgevonden van 

zondagavond 10 september tot en met zaterdagochtend 16 september 1978. 

Dit wil niet zeggen, dat alle praktika identiek worden geprogrammeerd. 

De trainers stellen vaak alternatieve procedures voor waaruit de deel

nemers dan een keuze kunnen maken. De trainers hebben door de Jaren 

heen een arsenaal aan werkwijzen verworven bestaande uit velerlei oefe

ningen, opdrachten, taken en spelen. Dit arsenaal wordt nog voortdurend 

gekorrlgeerd, bijgesteld en uitgebreid. Tijdens een GP wordt steeds ge

poogd de verschillende technieken zorgvuldig af te stemmen op het 

groepsproces. Zodoende blijven de technieken ondergeschikt aan het ge

heel van het gebeuren en vormen ze geen mengelmoes zoals men op grond 

van hun diversiteit misschien zou verwachten. Van het grootste belang 

is daarbij, dat alles zich afspeelt binnen een religieuze kontekst. 

Zondagavond. Hoe verloopt de voorstelllngeprocedure? De deelnemers zit

ten naast elkaar op stoelen in een grote kring zonder tafels in het 

midden. Het voorstellen geschiedt in groepjes van twee: A stelt zich 

voor aan В terwijl В luistert en omgekeerd. De opdracht luidt: 1. "Ver

tel iets over jezelf" (de gewone dingen: hoe je heet, waar Je woont, 

je thuis, Je werk, e.d.), 2. Vertel iets over Je motivatie aan de hand 

van de vraag: "wat kom Je halen, wat kom Je brengen?", 3. Probeer iets 

weer te geven van Je gevoelen van dit moment. Er wordt aan toegevoegd, 

dat ieder straks de taak heeft om In de grote groep niet zichzelf maar 

de ander voor te stellen: A stelt В voor en В stelt A voor enz. De 

trainers doen niet mee: ze hebben zich reeds eerder voorgesteld waar

bij ook zij iets van hun achtergrond, hun motivatie en aktuele gevoe

len hebben verteld. 

Hierna volgt een "namenrondje" bedoeld om eikaars namen echt in te 

prenten: A zegt zijn/haar naam, В zegt zijn/haar naam en herhaalt A's 

naam, С noemt zijn/haar naam en herhaalt de namen van В én A enz. , tot
dat de twaalfde zichzelf noemt en alle overige elf namen. Vervolgens 
wordt gevraagd of ieder in zijn/haar persoonlijk dagboek de eigen doel
stelling wil opschrijven. Ieder heeft daartoe een schoolschrift gekre
gen. De vraag hierbij luidt of leder voor strikt eigen gebruik dit dag
boek gedurende het praktlkum wil bijhouden. 

Hierna wordt in subgroepen van vier op een groot vel papier ("flap") 
gewerkt aan de vraag: "Wat willen we en wat willen we niet?" Het gaat 
erom, dat men elkaar in deze subgroepen helpt ieders verwachtingen zo 
helder en konkreet mogelijk te formuleren en dit samen te vatten op de 
flap. Tot slot van de zondagavond worden de flaps in de grote groep be
sproken met het doel elkaar toelichting te geven bij eventuele onduide
lijke formuleringen van de verschillende verwachtingen en doelstellin
gen. Het is dus niet de bedoeling, dat er kommentaar wordt geleverd, 
wél kunnen Informatieve vragen gesteld worden. 
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Maandagochtend. Vertegenwoordig(st)ere uit de subgroepen proberen van
uit de flaps tot één programma te komen. De eigen subgroep geeft daar
op kommentaar en mede op grond hiervan tracht men het definitieve pro
gramma vast te stellen. Het programma van het hier beschreven GP werd 
alsvolgt op één grote flap samengevat: 
- Vertel iets over Jullie geloof 

»spanning geloof-ongeloof 
•verantwoordelijkheid 
«emancipatie (wat is de eigen rol van de vrouw in de kerk, maar daar
mee ook van de man?) 

- Wie ben JIJ en wie is de ander? 
- Hoe kunnen we gebed ervaren? 

•Hoe kom ik thuis in mijn eigen lichaam? 
•Hoe weet ik of mijn gebed echt gebed is? 

- Hoe kan ik zinvol leven en werken voor mensen voor wiens leven ik 
geen zin meer zie? 

- Lijden- gebed - vreugde 
- Aandachtspunt voor het geheel: wat heeft wat wij hier doen te maken 
met het leven van alledag? 

Begonnen werd met het tweede punt: Wie ben Jij en wie is de ander? 

Een alternatieve procedure bestaat erin, dat niet de vertegenwoordig-
(st)ers uit de subgroepen maar de trainers het definitieve programma 
vaststellen. In een "open staf" bespreken zij de flaps uit de sub
groepen en zij pogen deze op bevredigende wijze samen te vatten mede 
geholpen door het kommentaar vanuit de helt groep. 

Volgens de trainers laten de verschillende verwachtingen en doelstel
lingen zich veelal ordenen naar 
- proces-opmerkingen (bijvoorbeeld het laatste punt op de flap: "aan
dachtspunt voor het geheel : wat heeft wat we hier doen te maken met het 
leven van alledag?"). 
- groei- en relatie-behoeften (bijvoorbeeld het tweede punt uit de 
flap: "Wie ben Jij en wie is de ander?"). 
- Religieuze vragen (bijvoorbeeld de overige punten uit de flap zoals 
o.a. "vertel iets over Jullie geloof"). 

Bekijken we de beide funkties van de begin- of kontraktfase nog eens, 
dan zien we, dat de kennismaking geleidelijk overgaat naar de bepaling 
van de doelstelling. BIJ de eerste kennismaking werd reeds gevraagd 
iets te vertellen over de eigen motivatie aan de hand van de vraag: 
"wat kom Je halen, wat kom Je brengen?" Na de voorstellingsprocedure 
wordt gevraagd in het dagboek de eigen doelstelling te noteren. Dit 
geldt tevens als voorbereiding op het werken in de subgroepen daarna. 
We zien hoe de verschillende taken zinvol op elkaar aansluiten : eerst 
wordt de eigen motivatie haast "en passant" gegeven als onderdeel van 
de kennismaking, dan is er een nadere bezinning nodig als men de eigen 
doelstelling voor zichzelf in bet dagboek onder woorden probeert te 
brengen, vervolgens wordt het als het ware nog meer "menens" als men 
in de subgroepen de eigen doelstelling samen met de anderen probeert 
helder te krijgen en tenslotte ziet men hoe de eigen doelstelling een 
serieuze bijdrage levert in het definitieve programma. We zien voorts 
hoe hier een afwisseling plaatsvindt van individueel bezig zijn en sa
menwerken in subgroepen en in de gehele groep. De Individuele eigenheid 
en de gezamenlijkheid worden zo alternerend benadrukt. De verzameling 
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losse individuen wordt geleidelijk een groep: de groeps-opbouw verloopt 
duidelijk in zorgvuldig op elkaar afgestemde stadia. Bij de kennisma
king hoeft men niet ineens voor het front van de hele 
groep het woord te voeren. Hen heeft door het voorstellen in groepjes 
van twee al een eerste partner of bondgenoot gevonden in de nog vreem
de groep. Dit partnerschap krijgt een bijzondere toets doordat men niet 
zichzelf maar de ander in de grote groep moet voorstellen. Om dit goed 
te doen dient men goed naar elkaar te luisteren. Zelfs bij zo'n betrek
kelijk triviale taak wordt toch de boodschap geïmpliceerd, dat in deze 
groep aandacht en een zekere verantwoordelijkheid voor elkaar nodig 
zullen zijn. Het luisteren naar de wijze waarop men door de partner in 
de grote groep wordt voorgesteld profileert de eigen plaats en presen
tie in deze nieuwe groep: een zekere distantie wordt bewerkt waardoor 
men meer vla de ogen van de anderen naar zichzelf kijkt. Tot slot mer
ken we op, dat de mate van strukturering van de verschillende elementen 
van de beginfase een evenwichtige dosering inhoudt van "veilige" en 
"riskante" groepssituaties en daarmee van spanning en ontspanning. Zo 
is het "namenrondje" na de spanning van de eerste kennismaking en de 
eerste indrukken een bijzonder veilige situatie die door haar schools-
heid vaak als grappig en ontspannend wordt ondervonden. In dit verband 
dient ook het rolgedrag van de trainers genoemd: het biedt een model 
waaraan men enig houvast heeft. Zij proberen transparant en kongruent 
gedrag te realiseren: zij geven duidelijkheid over hun rol -zij gedra
gen zich niet als groepsleden-, zij vertellen wat ze willen en niet 
willen, wat ze verwachten en ze geven blijk van hun eigen gevoelene 
waar dat in de situatie adekwaat lijkt. Zij tonen zich geïnteresseerd 
In de afzonderlijke groepsleden als die aan het woord zijn door het 
stellen van verduidelijkende vragen en door in te gaan niet alleen op 
de Inhoud, maar ook op de bijbehorende gevoelens. Zij blijven voortdu
rend attent op het groepsproces. Te bestemder tijd wordt deze proces-
kant ofwel het klimaat in de groep door hen expliciet aan de orde ge
steld. Dit gebeurt bijvoorbeeld door na de bepaling van de doelstellin
gen in de subgroepen achteraf In pleno niet alleen bezig te zijn met de 
resultaten op de flaps, maar ook te vragen hoe de samenwerking in de 
subgroepen verliep en hoe men zich daarbij heeft gevoeld. Deze verhel
dering van het groepsproces geeft zicht op de eigen ervaringen binnen 
deze groep en als zodanig bevestigt het de eigen identiteit en verhoogt 
het het engagement met de groep. 

1.1.3 Eet gebedspraktikm als groepsgebeuren 

Het GP als groepsgebeuren kan -in principe- een aantal procesbevorde
rende kondities scheppen die inhaerent zijn aan de interaktie in een 
groep. (Uiteraard gelden deze kondities niet alleen voor de beginfase 
maar het praktikum als geheel). Yalom, Tinklenberg en Gilula hebben een 
belangwekkend onderzoek gedaan naar "curative factors" bij een twintig
tal patiënten die met sukses een langdurige (tenminste acht maanden), 
ambulante groepstherapie hadden afgesloten (Yalom, 1975, 77 e.V.). Er 
is geen reden om aan te nemen, dat de resultaten van dit onderzoek niet 
toepasbaar zouden zijn op een type trainingsgroep zoals het GP: de re
sultaten blijken in hoge mate konsistent met onderzoek gedaan naar kor-
terdurende therapiegroepen (minder dan vijftien sessies) en naar ont
moetingsgroepen (niet-patiënten) met een duur van dertig uur in totaal 
(Yalom, 1975, 76). Zestig Items afgeleid van twaalf kategorieön van 
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"genezingsfaktoren" werden door twintig patiënten volgene de Q-sort-
techniek gerangschikt in zeven etappen van "meest helpend voor mij in 
de groep" naar "minst helpend voor mij in de groep". Ik volsta hier met 
de weergave van de tien items die het meest helpend werden gevonden in 
de groep (naar volgorde van belangrijkheid)(p.82): 

1. Het ontdekken en aksepteren van stukken van mijzelf die ik nog niet 
kende of onakseptabel achtte. 
2. Kunnen zeggen waarmee ik zit in plaats van me in te houden. 
3. Het feit, dat anderen me eerlijk vertellen wat ze van me denken. 
4. Leren hoe mijn gevoelens te uiten. 
5. Het feit, dat de groep mij leert welke indruk ik op anderen maak. 
6. Uiten van negatieve en/of positieve gevoelene tegenover anderen. 
7. Leren, dat ik uiteindelijk zelf verantwoordelijkheid moet nemen voor 
mijn manier van leven, zelfs in weerwil van alle begeleiding en onder
steuning die anderen mij geven. 
8. Leren hoe ik bij anderen "overkom". 
9. Er getuige van zijn hoe anderen erbij wonnen door zich bloot te ge
ven en andere risiko's te nemen, heeft me geholpen hetzelfde te doen. 
10. Het gevoel meer vertrouwen te stellen in groepen en andere mensen. 
De items 3,5,6,8,9 en 10 verwijzen expliciet naar groepsinteraktie als 
procesbevorderende konditie. Rogers is van mening, dat de groep in ver
gelijking met de individuele relatie behalve overeenkomstige ook extra 
therapeutische mogelijkheden in zich bergt. Zo zou het voor groepsleden 
veel meer betekenen als zij door andere groepsleden worden geaksepteerd, 
ondersteund en begrepen dan wanneer dit gebeurt door de therapeut wiens 
zorg ook een plicht is, een "Job" (Yalom, 1975, 55). 

Interperaoonlijk leren en groepskohesie waarmee bovengenoemde tien pun
ten samenhangen zijn algemeen erkende procesbevorderende voorwaarden 
die een groep kan bieden. We kunnen daarom veilig konkluderen, dat een 
GP ala groepsgebeuren -in principe- extra kondlties kan realiseren ter 
bevordering van het ervaringsproces. In 1.2 wordt wat dit betreft ver
der ingegaan op de kondities die specifiek zijn voor het GP. 

1.1.4 De konteketfunktie van de beginfase 

De religieuze kontekst van een GP schept ruimte voor een religieuze be
tekenisverlening aan de ervaringen en voor een vanzelfsprekend gebruik 
van religieuze teksten, symbolen en riten. In de beginfase wordt de 
aandacht voornamelijk gericht op het kader, het perspektief waarin het 
praktikum plaats zal vinden. Zo vormen de eigen en gezamenlijke doel
stellingen van de deelnemer aan een GP een kader waarbinnen allerlei 
"oefeningen" hun betekenis krijgen. Hierdoor neemt de kans toe, dat er
varingen religieus geïnterpreteerd zullen worden. Ik wil dit illustre
ren met een persoonlijke ervaring tijdens een GP waarover ik eerder 
rapporteerde (Gerritsen, 79). 

"Tijdens een ontspanningsoefening lig ik op mijn rug op de houten vloer. 
De trainer nodigt mij en de andere groepsleden uit om "alle energie uit 
onze ledematen te laten wegstromen en ze terug te geven aan de aarde". 
Ik word me gewaar op welke plekken mijn liohaam de grond raakt en op 
die plaateen voel ik me er letterlijk door ondersteund. Hoe meer ik 
mijn spieren ontspan hoe meer ik ervaar, dat de grond mij fysiek draagt. 
Dan realiseer ik mij hoe sommige groepsleden mij ondersteunen door naar 
mij te luisteren. Het begrip "grond" krijgt voor mij behalve een fysi
sche ook een psychologische betekenis. Tenslotte krijgt het voor mij 
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een religieuze symboolwaarde doordat ik het plaats in een ¿ooda-ohris-
telijk referentiekader. Grond wordt nu voor mij: oergrond, de grond 
van alle dingen gepersonifieerd in de God van het Oude Testament die 
zorgt voor zijn volk door het de weg te wijzen door de woestijn naar 
het beloofde land". 
De kontekstfunktie, d.w.z. de aktualiserlng van bet referentiekader 
wordt bevorderd doordat in een GP niet alleen met verbale naar ook met 
nonverbale middelen wordt gewerkt. De middelen tot symbolieeren in een 
GP strekken zich uit over een drietal domeinen: 
1. Het domein der lichamelijkheid. De nadruk ligt hier op het intra-in-
divlduele: het voelen van het eigen lichaam, attentie voor zintuiglijke 
gewaarwordingen, apierontspanning, het vrijlaten van de ademhaling. In 
een overgangsgebied naar het inter-individuele liggen vormen van krea-
tieve expressie: bijvoorbeeld tekenen van de levenslijn, maar ook pan
tomimische uitbeelding van gevoelene. Als konditionerende faktor speelt 
de lichamelijkheid een belangrijke rol bij meditatie (Juiste lichaams
houding en ademhaling zijn belangrijke voorwaarden). 

2. Het domein van het inter-relationele. Centraal staat de gesprekein-
teraktie in de eigen gebruikelijke taal. Binnen de religieuze kontekst 
van een GP kan de diepte van bepaalde ervaringen soms meer recht gedaan 
worden door over te schakelen naar de taal der religieuze traditie. In 
dat geval is men overgeschakeld naar het volgende domein. 
3. Het domein der spiritualiteit. Op dit terrein beweegt men zich als 
men heeft overgeschakeld naar religieuze taal en uitdrukkingsvormen. 
Vanwege de uitdrukkelijke verwijzing naar de religieuze traditie en 
ter onderscheiding van de gewone (profane) dagelijkse omgangstaal (die 
kollektief en dus in wezen ook boven-individueel van aard is) kan men 
in zake spiritualiteit spreken van een boven-individueel symbolleerings-
domeln (11). 

1.2 MIDDENFASE 

1.2.1 Globale omschrijving 

In deze fase staan de levensverhalen van de deelnemers aan het GP cen
traal . Beoogd wordt de levensgeschiedenissen aan de hand van de belang
rijkste momenten daarin te aktualiseren. Deze aktualiserlng staat in 
dienst van de vraag "wie ben ik?". Via de religieuze kontekst van het 
GP komt deze vraag te liggen in het verlengde van de vraag "wie ben ik 
uiteindelijk (voor God)?" Deze kontekst maakt het ook mogelijk om de 
levensgeschiedenis met haar toppen en dalen uitdrukkelijk in verband 
te brengen met religieuze thema's en verhalen uit de traditie, maar 
ook met religieus literaire teksten (proza en poëzie) van vandaag. In 
een GP wordt de vraag "wie ben ik" uitdrukkelijk niet individualistisch 
opgevat. Voor het mensbeeld dat in een GP tot uitgangspunt genomen 
wordt staat naar een typologie van Beets (1967) niet de "heroïsche in
dividualiteit" model maar wél de "on-heroïsche identiteit": om zichzelf 
te worden heeft de persoon de ander nodig. Dit mensbeeld ligt ook ten 
grondslag aan de "wij-ervaring" die in een GP beoogd wordt. 
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1.2.2 Inteneieve дтоерветаггпд en wij-ervaring 

Wat bij de introduktiefase werd gezegd over het GP als groepsgebeuren 

geldt hier in hoge mate. Juist doordat men aan elkaar over elkaare le

ven vertelt wordt de groep pas echt "groep". Er ontstaat wat Oden noemt 

een "intensieve groepservaring". Binnen de beperkte tijd van een inten

sieve groep vindt een snelle verandering plaats in de aard van de inter-

aktie. De dynamiek gaat van onpersoonlijke naar persoonlijke kommunika-

tie en van oppervlakkige naar diepere affektieve betrokkenheid. Twee 

trefwoorden typeren de diepte en het persoonlijke karakter van de wis

selwerking binnen de intensieve groepservaring: ontmoeting en dialoog. 
Ontmoeting houdt twee dingen in: afstemmen en konfrontatie. Bij afstem

men zegt de persoon aan zijn gesprekspartner hoe hij zichzelf ervaart 

en bij konfrontatie zegt hij hoe hij zijn partner ervaart, vooral in de 

meer pijnlijke en negatieve vormen. Dialoog houdt eveneens twee dingen 

in: zelfontsluiting en luisteren. Bij zelfontsluiting (self-disclosure) 

maakt de persoon aan de ander kenbaar wat hij voelt, wie hij is, hoe 

hij zo geworden is en bij luisteren richt de persoon zijn aandacht op 

de zelfontsluiting van de ander (Oden, 1975, 33). Het dialoogbegrip 

veronderstelt het ontmoetingebegrip en het eerste is dus meeromvattend 

dan het laatste. Bij de ontmoeting verstaan personen elkaar primair 

vanuit hun aktuele kontekst. Bij de dialoog leren personen elkaar be

grijpen vanuit de bredere kontekst van hun levensgeschiedenis. Haas 

(1977) spreekt niet van Intensieve groepservaring maar van wij-ervaring 
Wezenlijk voor de wij-ervaring is, dat de ander niet als Konkurrent, 

maar als medestander wordt beleefd. De wij-ervaring houdt niet in dat 

de persoonlijke eigenheid wordt opgeofferd terwille van de groepskohe-

eie, Integendeel: de persoon ervaart de verscheidenheid van de ander 

niet als bedreigend maar veeleer als helpend. Hij weet zich groter, 

krachtiger, moediger, warmer, enz. dan hij is doordat hij behoort bij 

het "wij" van deze groep dat ook door hém gedragen wordt (Haas, 1977, 
73). 

1.2.3 Alleenspraak en samenspraak in verbinding met de levensgeschie
denis 

De aktualiserlng van de persoonlijke levensgeschiedenis vindt dus 
plaats binnen het kader van de inteneieve groepservaring. Binnen het 
GP krijgt de alleenspraak een duidelijke plaats toegewezen in het 
schrijven van het dagboek, in meditatie en stilte-oefeningen. Deze 
zelfbezlnning ofwel "monologue interleur" staat echter allerminst los 
van de samenspraak in de groep (of in subgroepen) waarin men sterk op 
elkaar is betrokken. De afwisseling van individuele en groepsaktivitei-
ten bewerkt een wederzijdse versterking van de processen van zelfreflek-
tie en groepsinteraktie. Daarbij heeft de groepsinteraktie ook een toet
sende waarde omdat het eigen levensverhaal en de daarmee verbonden zelf-
opvatting gerelateerd worden aan het hier-en-nu-gebeuren in de inten
sieve groep. De aandacht voor de persoonlijke historie omvat meer dan 
een terugblik naar het verleden. Zij oriënteert zich niet alleen vanuit 
het heden, maar zij laat zich ook via ontmoeting en dialoog met dit he
den konfrouteren. Bovendien staat zij in funktie van een vernieuwde 
toekomst. Een voorval tijdens een GP dat mij nog levendig voor de geest 
staat kan de verbinding van het "eigen verhaal" met de aktualiteit van 
de Intensieve groep illustreren: 
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In de groep beechñjft iemand zijn leven als een reeks van teleurstel
lingen. Gaandetùeg, mede geholpen door de interventies van de trainers 
en de groepsleden, komt hij tot de erkenning van zijn eigen aandeel in 
de stereotiepe herhaling van een afschuwelijke intrige waarin hij ge
vangen blijft. Nu hij zichzelf doorziet wil hij uitbreken uit deze mor
bide vicieuse cirkel. Hij ervaart zichzelf als eindelijk wakker geschud, 
maar hij is tegelijk ook bevreesd weer weg te zinken in zijn herhalings-
dwang. Hoe kan hij zijn pas verworven besef levendig houden? Plotseling 
weet hij het: "ik zou een flink pak slaag moeten krijgen!" De groep 
houdt de adem in tot er één opstaat die zijn noodkreet tenvolle heeft 
verstaan en die hem ook daadwerkelijk tegemoetkomt met een klinkende 
oorvijg. "De tederste klap die ik ooit heb zien uitdelen", zegt de trai
ner. 

1.2.4 Nonverbale expressie en korrmunikatie 

Binnen het GP heeft het nonverbale een duidelijke plaats. De "taal van 
het lichaam" wordt erkend ale een belangrijk middel om dichter bij de 
ervaringen te komen. Vla nonverbale symbolieering kan de komplekse 
werkelijkheid van de persoon of van de groep op direkte en aanspreken
de wijze in één beeld worden samengevat. Cohen ziet hierin ook een ver
klaring voor het gebruik van analoge (nonverbale) kommunikatie in trai
ningsgroepen. Groepstrainers (en therapeuten in het algemeen) staan im
mers voor de opgave om in een zeer kort tijdsbestek grote hoeveelheden 
informatie te verwerken. Hen zou al gauw de draad kwijtraken Indien men 
niet zijn toevlucht zou nemen tot analoge kommunikatie waarin men tege
lijk veel kon zeggen én begrijpen (Cohen, 1977). Verwarrende gevoelens 
in verband met het groepsproces -vertrouwen en wantrouwen, zekerheid en 
onzekerheid, aantrekking en afwijzing, openheid en geslotenheid- kunnen 
via nonverbale kommunikatie-oefeningen op pregnante wijze worden uitge
beeld en als zodanig tot helderheid gebracht. De veelzinnigheld als 
kenmerk van analoge kommunikatie geeft in vergelijking met de meer een
duidige digitale (verbale) kommunikatie veel meer ruimte aan de stroom 
van vrije associaties waardoor de kans op een kreatlef (religieus) in
terpretatieproces toeneemt (vgl. Knoers, 1976). De religieuze kontekst 
van het GP maakt daarbij ook een religieuze Interpretatie van het 
groepsgebeuren mogelijk. In het hier-en-nu van de groep beleefde gevoe
lens van vertrouwen en uitdrukkelijk ook van vervreemding kunnen dan 
symboolwaarde krijgen doordat deze gaan verwijzen naar de relatie tot 
het transcendente, d.w.z. tot God (het laatste, de grond, het absolu
te enz.) die ons zowel ten diepste vertrouwd is (theologisch: immanent) 
als vreemd (theologisch: transcendent)(12). In dit verband wil ik ver
wijzen naar 3.2.3.1/1 waarin de eigenschappen van het religieuze sym
bool besproken werden: poly-interpretabiliteit en integratie van tegen
stellingen. Nonverbale kommunikatie schept een wezenlijke konditle voor 
een religieuze interpretatie van de werkelijkheid. Het hier gestelde 
laat zich verduidelijken aan de hand van het hierboven beschreven voor
val. De slag-in-het-gezicht had een symbolische betekenis die veel ver
der reikt dan met het begrip "straf" kan worden aangeduid. Bedoeld non-
verbaal gedrag was ver verwijderd van een woede-uiting in direkte aan
sluiting op een emotioneel agressieve impuls. Deze daad was veeleer te 
klassificeren als de spontane kreatie van een afscheidsritueel. Zij 
vormde een dramatisch hoogtepunt voor de persoon In kwestie en voor de 
groep als geheel die in hoge mate was geïnvolveerd. De sfeer in de 
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groep was aan te dulden als "plechtig", men wist zich getuige van een 
"groots" gebeuren. De daad markeerde op uitdrukkingsvolle wijze de over
gang van een oude naar een nieuwe levenswijze. Zij betekende tegelijk 
een afrekenen-mét en een afscheid-ván een negatief levenspatroon en zij 
luidde tevens een bestendiging in van een nieuw verworven vrijheid. 
Naar haar funktie had zij dan ook het karakter van een overgangeritueel 
in de zin van van der Hart (1978). Het zij nogmaals gezegd, de religi
euze kontekst van het GP maakt de weg vrij voor een religieuze herin
terpretatie van dit dramatische gebeuren in de groep. Religieuze be
grippen zoals genade, verlossing, verzoening en vergiffenis verliezen 
hun abstraktheid. Via de intensieve groepservaring krijgen zij een 
nieuwe en konkrete vulling. 

1.2. S Vrijheid en verlangen 

De religieuze herinterpretatie van de eigen levensgeschiedenis in ver
binding met de intensieve groepservaring vraagt een grote omzichtigheid 
en terughoudendheid van de kant van de trainers. Peters waarschuwt in 
dit verband voor een oppervlakkige "vereenzelviging van wat er in de 
groep gebeurt en wat door het geloof wordt aangereikt als geopenbaarde 
werkelijkheden" (Peters, geciteerd bij Oden, 1975, 17). Zijn bedenking 
tegen zulke overhaaste interpretaties is theologisch van aard, maar er 
zijn hiertegen ook psychologische bezwaren aan te voeren. Vanuit een 
modern, demokratisch levensgevoel en vanuit nieuwe theologische opvat
tingen zal men zich de eigen religieuze opvoeding veelal herinneren als 
een periode van indoktrinatle waarin men werd opgescheept met een auto
ritair godsbeeld en een statisch verlossingsbegrip (13). Vandaaruit mag 
men verwachten en hopen, dat de groepsleden zeer attent zullen zijn op 
al te vlugge en goedkope religieuze labeling van ervaringen en zij zul
len deze ontmaskeren als een subtiele en daarom zo verraderlijke vorm 
van manipulatie (14). De trainers is er dan ook alles aangelegen de 
autenticiteit van de ervaringen van de deelnemers te beschermen door 
deze ervaringen noch te overschatten via vlot opgeplakte religieuze 
etiketJes, noch ook te onderschatten door ze op voorhand te triviali
seren. De trainers zijn erop gespitst de vrijheid der deelnemers te 
behoeden: de kode die ontstaat is, dat men leert de eigen ervaringen 
serieus te nemen door zijn aandacht niet te beperken tot positieve ge
voelens, maar deze ook uit te strekken over negatieve aspekten, juist 
en vooral als deze negatieve kanten van de ervaring bestaan uit arg
waan en achterdocht jegens religie en geloof. Daarbij facillteert de 
kategorie van het verlangen In belangrijke mate eventuele religieuze 
interpretaties van ervaringen. Zodra een ervaring wordt geplaatst in 
het bevrijdende perspektief van een verlangen-naar-GoA drukt er niet 
langer de loodzware bewijslast op van een godservaring in ontologische 
zin. De religieuze ervaring wordt dan niet opgevat als statisch en vol
tooid, maar zij wordt theologisch gesproken gekoppeld aan een "dyna
misch verlosslngsbegrip" (zie Fortmann, 1968, dl.3b, 213). De religieu
ze ervaring wordt daarin beschouwd als een principieel onaf moment in 
een veranderingsproces (in religieuze taal: bekeringsproces) dat zich 
voltrekt In tijd en ruimte. 

1.2.6 Inhoudelijke weergave 

Begonnen werd met het tweede punt van het gezamenlijk opgestelde pro
gramma (zie beginfase): "wie ben jij en wie is de ander?". Ik volg hier 
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het draaiboek van het GP zoals dit door een van de deelnemers in zijn 
dagboek zorgvuldig werd opgetekend. In chronologische volgorde werden 
de volgende aktiviteiten genoteerd: 
Maandagmiddag. In subgroepen van drie: vertel een verhaal aan elkaar 
uit Je verleden waaraan Je nu nog te kennen bent. In pleno uitwisselen 
van ervaringen hiermee. 
Maandagavond. Uit grote stapel foto's twee foto's kiezen: die het meest 
aantrekt en die het meest afstoot. Daarna in pleno bespreken van de 
keuze. 
Dinsdagmorgen. Doorgegaan op fotobespreking. Toen iedereen geweest was 
werd gevraagd Je eigen foto's mee te nemen naar Je kamer om ze daar 
"een biddende stem" te geven. 
Dinsdagmiddag. Voorgelezen het gedicht van Oosterhuis: "Toen stapte de 
tronk" (15). Opdracht: ga naar Je kamer toe en bekijk wat er van Jou 
allemaal mee mag. 
Weer terug: muurdiskussie over wat er mee mag in de stoet. Hieruit volg
de -dat was voor iedereen duidelijk- een eucharistieviering. Deze vie
ring kwam in de zogeheten "nader te bepalen tijd" tussen vijf en half
zeven, echter ditmaal naarvoren geschoven. 
Dinsdagavond. Met de ogen dicht in een kring lopen (vertrouwensspel): 

1. Loop zo snel mogelijk door elkaar heen zonder enige vorm van kontakt. 
2. Loop door elkaar heen en probeer oogkontakt te krijgen. 
3. Loop door elkaar heen en probeer het kontakt via Je handen uit te 
drukken. 
4. Door elkaar heenlopen met gesloten ogen en raden bij botsing wie de 
ander is. 
Woensdagmorgen. Ieder naar zijn kamer: op groot vel papier in symbolen 
proberen uit te drukken: 1. wie Je bent. 2. wie Je zou willen zijn in: 
Je werk, Je thuis (hoeft niet per sé de plek te zijn waar Je woont), 
andere relaties, voor Jezelf, voor "God" (aanhalingstekens omdat hier 
ook iets anders mocht worden ingevuld: bijvoorbeeld het absolute, de 
diepste grond e.d.). 

Daarna bespreken van de tekeningen waarbij ieder aangeeft of en wanneer 
hij/zij aan de beurt wil. Hiermee bezig geweest tot en met de donder
dagavond . 

Hierna volgt nog een voorbeeld van een alternatieve procedure waarin 
iets meer naarvoren komt hoe konkreet wordt gewerkt : 
Het tekenen van de eigen levenslijn. Na een inleidende ontspanningsoe
fening wordt gedurende anderhalf uur gewerkt aan het uittekenen van de 
eigen levenslijn met zijn toppen en dalen. Daarna krijgt iedereen een 
beurt om aan de hand van de tekening zijn of haar levensverhaal te ver
tellen. De groep in een kring geschaard rond de verteller luistert 
steeds aandachtig toe. Dit ritueel, waardoor de persoon in het centrum 
van alle aandacht staat, kan de affektieve betrokkenheid van de persoon 
bij de verschillende positieve en negatieve aspekten van zijn leven 
vaak zeer verhogen. De persoon kan door de trainers en door de groeps
leden attent gemaakt worden op expressieve elementen in de tekening 
(bijvoorbeeld tegenstellingen in kleur en vorm), maar ook in de li
chaamshouding (bijvoorbeeld een gebogen hoofd, een schouderophalen, 
een gebalde vuist) en in de stem (bijvoorbeeld een aarzeling, iets weg-
slikken, een plotseling warmere klank). Deze benadering stammend uit de 
gestalttherapie kan de persoon zoms helpen om bepaalde verbanden (ge
stalten) in zijn leven te ontdekken. Bij deze benadering kan de persoon 
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ook uitgenodigd worden om aspekten van de levenslijn uit te beelden of 
te spelen. Zo kan iemand gevraagd worden om te proberen zich door mid
del van nonverbale expressie te vereenzelvigen met tegengestelde ele
menten in zijn tekening: een trainer zegt "wees nu eens helemaal het 
vraagteken dat Je daar in Je tekening hebt staan", even later zegt hij 
"wees nu helamaal het uitroepteken dat ook in Je tekening voorkomt". 

1.2.7 Samenvatting 

In de middenfase staan de levensverhalen van de deelnemers aan het GP 
centraal. De aktualisering van de levensgeschiedenis en de belangrijk
ste momenten daarin vindt plaats binnen het kader van de intensieve 
groepservaring en wij-ervaring diedoor twee begrippen worden gedefini
eerd: ontmoeting en dialoog. De religieuze kontekst die vooral in de 
beginfase bij de bepaling van verwachtingen en doelstellingen tot stand 
werd gebracht effent de weg voor een meer vanzelfsprekende religieuze 
interpretatie en verwoording van ervaringen. Nonverbale expressie en 
kommunikatie fungeren daarbij als belangrijke konditlonerende fakteren. 
De meerzinnigheid als eigenschap van het nonverbale schept ruimte voor 
een kreatief associatie- en interpretatieproces waarbij de kategorieën 
van vrijheid en verlangen de oriëntatie van dit proces in de richting 
van religieuze duidingen kunnen deblokkeren of bevorderen. 

1.3 EINDFASE 

1.3.1 Globale omschrijving 

Gezien hetgeen reeds gezegd is over het CP als groepsdynamisch proces 
(beginfase) en als intensieve groepservaring (middenfase) kan de be
schrijving van de eindfase betrekkelijk kort blijven. De eindfase ver
vult tenminste twee funkties: afronding en afsluiting van het groeps
gebeuren én konsolidering van belangrijke ervaringen. In deze fase 
wordt gepoogd om een brug te slaan naar het dagelijkse leven waar men 
straks weer instapt. Hen hoopt, dat belangrijke ervaringen en verworven 
inzichten ook op langere termijn richtinggevend zullen blijven in het 
leven van alledag. In de tweede fase heeft men geleerd het eigen levens
verhaal niet alleen te relateren aan het aktuele verhaal van deze groep, 
maar ook aan "het grote godsverhaal". In de derde fase leert de groep 
ontdekken dat men met dit materiaal niet alleen op konstaterende (zo is 
het, aantonend, "orthodoxie") en adviserende (dit of dat zou Je kunnen 
doen, "moraal") maar ook op verlangende wijze kan omgaan (mochten we 
toch..., moge Jij...) en veelal wordt daarin aanleiding gevonden tot 
al of niet uitdrukkelijk groepsgebed (Haas, 1977, 71). 

1.3.2 Inhoudelijke weergave 

Bet draaiboek ziet er alβvolgt uit: 
Vrijdagmorgen. Voor de meeste dagdelen werd wel begonnen met stilte-

oefeningen (geldt ook voor de vorige fasen). Stilte-oefening: voel hoe 

je zit, voel je ademhaling, bij uitademen dieper bij jezelf komen, la

ter uitgebreid met "probeer met je ogen kontakt te maken met iets" en 

later: "met iemand buiten Je" -de kunst van bij jezelf blijven én bij 
het andere en de ander-, 
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Deze morgen werd begonnen met een diepe ontspanningsoefening: zo goed 
mogelijk gaan liggen. Been optillen en zachtjes laten zakken -landlngs-
gevoel-. Je eigen hoofd optillen, niet met je halsspieren, maar louter 
en alleen met Je handen. Daarna: "ga de stilte in". (Je kon kiezen waar 
Je heen wilde gaan, Je kamer in of de tuin in). 

Vervolgens in de tweede ochtendzitting: goed gaan zitten want er ie 
werk aan de winkel : probeer schoon schip te maken -denk nergens aan-
en kijk of er een schriftverhaal bovenkomt; bekijk het verhaal grondig; 
leg het in gedachte naast Je tekeningen. Wat heeft het schriftverhaal 
aan Jouw tekeningen te zeggen en wat hebben de tekeningen aan het 
schriftverhaal te zeggen? (16) Probeer hiermee tot bidden te komen. 
Denk niet te vlug, dat Je weet wat bidden is, dit in de zin van: kijk 
naar wat er gebeurt. De verhalen en ervaringen werden hierna uitgewis
seld in groepjes van vier. In pleno werden de ervaringen uitgewisseld, 
niet de verhalen. Dat wil zeggen: hoe was het om met jullie vieren daar
over te praten? 

Vrijdagmiddag. "Vrije veld": ieder mocht inbrengen wat hij wilde. 

Vrijdagavond. Oefeningen. Onder andere tai chi. Ga staan en beweeg al
leen de vingers van Je rechter hand en bekijk wat ze kunnen. Daarna 
ook de pols erbij bewegen. Dan ook de elleboog en het schoudergewricht. 
Idem voor de linkerhand en arm. 

Het Je handen "heel goed nieuws" aan elkaar vertellen -eigen handen-, 
Dan "heel slecht nieuws". Dan "kennismaken met elkaar". Laat ze voelen, 
dat ze het goed met elkaar kunnen vinden. Vervolgens: "gruwelijke hekel 
aan elkaar". Tenslotte: dat ze -hoe verschillend ze ook zijn- het toch 
met elkaar moeten doen en met elkaar moeten redden, niet negatief van 
"het moet nou eenmaal". Probeer dit gevoel (van je handen) ook jouw ge
voel te maken. 

Het wisselend leiderschap, staande tegenover elkaar, eikaars handen 
volgen. Daarna: zonder leiderschap. 

In paren tegenover elkaar gaan zitten. Ogen sluiten. Elkaar de hand ge
ven: laat de handen: kennismaken met elkaar - troosten - laten voelen, 
dat ze elkaar mogen - ruzieën - bidden - zegenen - afscheid nemen. Nu 
ogen open. Met de ogen het gezicht van de ander ontdekken (verwijlen 
bij het gezicht van de ander). Probeer in dit gezicht te bidden. 

Tenslotte: één gaat op de grond liggen en ontspant zich. De ander pakt 
het hoofd beet, tilt het iets op en beweegt het. De liggende laat zich 
bewegen, zo ontspannen mogelijk. 

Zaterdagmorgen. Het een opgegeven gebed de stilte ingaan. Gebed: 
"Oh Heer geef mij de eenvoud om te aanvaarden wat ik niet veranderen 
han, de moed om te veranderen wat ik veranderen kan en de wijsheid hier
tussen te andereoheiden". 
Daarna in subgroepen van vier uitwisselen met de opdracht "kun je el
kaar eenvoud, moed en wijsheid geven". Daarna uitwisseling van de erva
ringen hiermee. In pleno uitwisselen, niet Inhoudelijk, maar de ervarin
gen van het vertellen aan elkaar in de subgroep. 

In pleno: bedenk welke sabotagetechnleken je hebt om zo vlug mogelijk 
te vergeten wat Je hier geleerd hebt. Schrijf de twee beste technieken 
op een vel papier. Loop hiermee rond als met een reklamebord en kijk 
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wat de anderen jou te bieden hebben. 

Tenslotte: eucharistieviering. Alle tekeningen werden opgehangen. Op
dracht: ga in al die elf kerken -elke tekening is een kerk- op bezoek, 
probeer er te bidden en doe eventueel iets in de kollekteschaal (door 
iets op de tekening van die ander te schrijven). 

Daarna: borrel gedronken - gegeten - afscheid. 

Hierna geef ik een voorbeeld van een alternatieve procedure die slechte 
in geringe mate afwijkt van het bovenstaande draaiboek, maar waarin het 
gebruik van nonverbale symboliseringen tijdens een wandmeditatie en 
tijdens een eucharistieviering iets konkreter wordt toegelicht. 
De vrijdagochtend wordt besteed aan een uitgebreide ontspanningsoefe
ning als voorbereiding op een individuele meditatie rond wezenlijke 
aspekten van het eigen levensverhaal. Er wordt ook gevraagd om bij die 
meditatie bijbelteksten of andere (religieuze) woorden en beelden te 
laten opkomen. Op vrijdagmiddag volgt een konsolidatie-oefening. De op
dracht luidt om na te gaan welke strategieën men gewoonlijk gebruikt 
om de eigen beoogde veranderingen tegen te werken! Een wandmeditatie 
wordt gehouden tijdene de avondzitting. Op een groot wandbord schrijft 
ieder uit de groep die dat wil een of enkele sleutelwoorden op die we
zenlijke (religieuze) ervaringen uit diens leven kernachtig samenvatten. 
Een eenvoudige symbolische tekening (bijvoorbeeld een brug, een bron, 
de zon) kan ook als zodanig fungeren. Na ontspanning en meditatie in 
de grote tuin volgt op zaterdagochtend een oecumenische viering van 
het Laatste Avondmaal. Voor de offerande heeft ieder vanuit de medita
tie een symbolisch voorwerp meegebracht. Tijdens de offerande zegt ie
der enige woorden (een persoonlijk gebed) die de symbolische betekenis 
van het voorwerp in de kontekst van diens levensverhaal aangeven. Ie
mand legt op de altaartafel bijvoorbeeld een gevallen boomblaadje neer 
als symbool van een gestorven familielid en hij zegt een woord van af
scheid. Een ander legt zijn agenda neer als symbool van zijn drukke 
werkzaamheden en hij spreekt de hoop uit dat dit werk in de toekomst 
meer als levensbestemming en in meer rust en evenwicht ervaren moge 
worden. 

2 HET GEBEDSPRAKTIKUM ALS KONDITIE VAN RELIGIEUZE ERVARING 

In zijn hoofdwerk "Als ziende de Onzienlijke" stelt Fortmann de belang
rijke vraag naar de mogelijkheid van een eigentijdse religieuze erva
ring (1965, dl.3a, 64). Door het "zienlijke" héén het "Onzienlijke" te 
ervaren, de wereld te ervaren als symbool van het numineuze, het heili
ge, het goddelijke, als transparant voor het transcendente, is niet 
meer vanzelfsprekend maar problematisch. Het gebedspraktikum, gebruik
makend van recente toepassingen van verworvenheden der sociale weten
schappen (Peters, geciteerd bij Oden, 1975, 13), is een moderne poging 
om (weer) religieus te leren waarnemen en ervaren, om de relatie tot 
het absolute, het alomvattende mysterie van het bestaan, de laatste 
werkelijkheid, God, te herstellen. 
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De toegangeweg naar de religieuze ervaring dreigt in onze moderne tijd 
geblokkeerd te raken. Dit mag in zekere zin verwondering wekken omdat 
ati'ikt theoretisch genomen de overgang van het gewone dagelijkse erva
ren naar het religieuze ervaren beeilst niet problematisch ia. Vanuit 
de waarderingstheorie is de religieuze ervaring eenvoudig op te vatten 
als een specifieke vorm van symboliseren. Op het nlvo van abstraktie 
van deze theorie laat de religieuze ervaring zich gemakkelijk begrij
pen: zij voegt zich simpelweg in het menselijk ervarlngsproces wanneer 
we dat beschouwen als bestaande uit reeksen van ESE-cykli. Voluit ge
schreven ziet de cyklieche overgang van profaan naar religieus ervaren 
er alsvolgt uit: ervaren - symboliseren - ervaren - religieus symboli
seren - religieus ervaren - ...enz. En in verkorte vorm geschreven: 
E - S - E - R S - R E - ...enz. De bemoeilijkte overgang van profaan naar 
religieus ervaren is nu alsvolgt te noteren: E - S - E / . . . / R S - R E -
RS - RE - ... enz. 

In deze paragraaf wil ik laten zien hoe de situatie van het GP de over
gang naar religieuze ervaring zou kunnen bevorderen. Daartoe zal ik de
ze situatie eerst beschouwen in het licht van Sundéns godsdienstpsycho-
loglsche theorie over het religieuze referentiekader. Centraal staat 
daarbij de vraag welke de voorwaarden zijn voor het tot stand komen van 
de religieuze ervaring. Een van de kern-voorwaarden van de religieuze 
ervaring -de zgn. "rolovemame"- zal worden geïllustreerd aan de hand 
van het Boek Job. Deze illustratie neemt in deze paragraaf een aparte 
plaats in, niet alleen door haar omvang en door haar verdere dominantie 
in de rest van de bespreking, maar ook doordat zij naar mijn opvatting 
een model zou kunnen bieden van religieuze ontwikkeling en ervaring. 
Voorts zal worden ingegaan op de kenmerken van de religieuze ervaring. 
Deze voorwaarden en kenmerken worden toegepast op de situatie van het 
GP met het oogmerk aannemelijk te maken, dat dit praktlkum inderdaad 
zou kunnen fungeren als voorwaardenscheppend systeem met betrekking tot 
de religieuze ervaring. 

2.1 HET RELIGIEUZE REFERENTIEKADER 

2.1.1 Uitgangspunt 

Overeenkomstig het in de psychologie gangbare en erkende kognitieve pa
radigma is alle ervaring, dus ook de religieuze ervaring, het resultaat 
van interpretatie. Ervaren staat dus altijd gelijk met Interpreteren-
van-ervaren. Van ongeïnterpreteerde ervaringen kan geen sprake zijn 
want bij elke ervaring, zelfs de meest eenvoudige, speelt de interpre
tatie een essentiële rol. De waarderingstheorie spreekt in dit verband 
van ervaren en symboliseren. In hoofdstuk II zagen we, dat beide be
grippen -ervaren en symboliseren- niet los gedacht mogen worden van el
kaar. De relatie tussen beide wordt in het begrip "interaktie" uitge
drukt. Deze relatie, d.w.z. het in de tijd en ruimte voortgaande inter-
aktleproces van ervaren en symboliseren, vormt de dynamische struktuur 
van de waarderingstheorie. Deze dynamische struktuur kan, zoals gezegd, 
gedacht worden als bestaande uit opeenvolgende reeksen van ESE-cykli. 
Uitgangspunt is dus, dat ervaren altijd is symboliseren-(resp. inter
preteren) -van-ervaren. Dit principe nu past Sundén toe op zijn waarne-
mings- en rollentheorle die geheel betrekking heeft op het domein van 
de religieuze ervaring (1966). Bij deze auteur is de religieuze ervaring 
"eenvoudig" het resultaat van religieuze interpretatie (symbolisering). 
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2.1.2 Sundéna иаатетгпдв- en rollentheorie 

Zoals alle ervaring komt ook de religieuze ervaring tot stand wanneer 

een zintuiglijke Indruk vanuit een bij het subjekt bewust of onbewust 

aanwezig verwachtingspatroon of referentiekader (symboolsysteem) -in 

dit geval religieus van aard- geduid wordt en een bepaalde betekenis 

krijgt. De religieuze ervaring vereist derhalve het voorhanden zijn 

van religieuze symbolen en symboolsystemen. Deze komen tot ons via de 

religieuze traditie. Sundén wijst erop, dat deze traditie, sociaal psy
chologisch beschouwd, allerlei rolpatronen bevat, want haar verhalen 
gaan over mensen en goden en hoe zij met elkaar omgingen (zie van der 
Lans, 1978, 45 e.V.). Wie de traditie (bijvoorbeeld de bijbel) kent kan 
zich met een figuur uit de traditie Identificeren (een dergelijke iden-
tifikatie duldt Sundén aan met het begrip "Rollenübernahme"). In termen 
van de waarderingstheorie gesproken betekent deze rolovername een ver
plaatsing van het aktuele Ik in het symbolische ik van een ander (bij
voorbeeld in een bijbelse figuur), waarmee tevens diens ervaringswijze 
wordt overgenomen. Via de overname van een religieuze rol uit de tradi
tie wordt omgang met God mogelijk. In Sundéns woorden: tegelijk met de 
"Rollenübernahme" (waarmee de ervaringswijze van de betreffende 
figuur dus wordt overgenomen) wordt tevens de rol van God opgenomen 
("Rollenaufnahme"). Een dergelijke rolovername fungeert als een verwach
tingspatroon (referentiekader) waardoor op grond van de in het verhaal 
vertelde feiten een anticipatie mogelijk wordt van wat de godheid op
nieuw zal doen (= rolopname), nu de situatie uit het verhaal· zich her-
haalt. Identifikatie met een figuur uit de religieuze traditie brengt 
zowel een handelingsdispositie als een waarnemingsdispositie met zich 
mee (van der Lans, 1978, 49). 

2.1.3 Een illustratie 

2.1.3.1 Het Boek Job 

De rolovername en de rolopname zou ik willen illustreren aan de bijbel
se figuur van Job. Ik baseer mij op het kommentaar van Plus Drijvers en 
Pé Hawlnkels bij hun vertaling van het Boek Job (1978, 93 e.V.). De 
auteurs plaatsen het Boek Job in het leef- en denkklimaat van het his
torische Israël dat uitgaat van een geloof in een levende en dynamische 
God en zij brengen het ontstaan van het boek in verband met een der kul-
tuurstromingen in die tijd: het zgn. "wijsheidsdenken". Het wijsheids-
denken beoogde te leren van gebeurtenissen en ervaringen in het leven, 
niet om het verworven inzicht ("wijsheid") onveranderd door te geven 
aan een volgende generatie, maar wél om het te laten beluisteren door 
het nageslacht dat daardoor weer aan deze ervaringen gestalte zou kun
nen geven, echter anders en nieuw, omdat het op zijn beurt heeft ge
leerd "wijs" te zijn, d.w.z. op eigen verantwoording iets aan te nemen 
of af te wijzen. Indruisend tegen zijn oorspronkelijke bedoeling ver
starde het wijsheidsdenken tot een abstrakte en gesystematiseerde kijk 
op de mens en de wereld. Het werd een gesloten denksysteem, een leer 
die zich steeds meer vervreemdde van het konkrete leven. Deze leer dik-
teerde in Jobs dagen als een algemeen geldende en onwrikbare waarheid 
de stelling dat alle lijden het gevolg is van morele schuld. Degene die 
het slecht verging behoorde dan ook schuld te bekennen en zich te on
derwerpen aan God opdat alles weer goed zou komen. Job, zelf door groot 
leed getroffen, buigt zich niet voor deze leer, maar hij durft zich te 
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verlaten op zijn eigen ervaringen die hem leren, dat er wel degelijk on
verdiend lijden is, dat lot en daad niet altijd samenhangen. Hij laat de 
realiteit van het zinloze lijden in deze wereld tenvolle tot zich door
dringen. Hij waagt het weer "wijs" te worden door zich niet terug te 
trekken in de beschutting van de vertrouwde leer, maar door het absurde 
werkelijk onder ogen te zien. In weerwil van zijn vrienden die zich geen 
metgezellen tonen in zijn ellende maar zich opwerpen als zedeprekers van 
de gevestigde leer gaat Job zijn eigen moeilijke maar onafhankelijke weg: 
hij blijft vragen naar de zin en samenhang der dingen en in zijn uit
zichtloze situatie vraagt hij ook naar de zin van het ongerijmde. Hij 
ervaart de onaandoenlljkheid van het leven en daaruit volgt voor Job 
meteen Gods onverschilligheid. Daarom roept hij zijn God ter verantwoor
ding en gaat hij Hem aanklagen. Niet alleen spreekt hij zich volledig 
uit tegenover zijn Schepper maar hij geeft ook in alle intensiteit en 
onomwonden uitdrukking aan zijn gevoelens van wegebbende hoop en slin
kend vertrouwen, aan zijn woede en opstandigheid, aan zijn bitterheid 
en teleurstelling, hij betreurt de dag van zijn geboorte, hij geeft zich 
over aan zijn verdriet totdat hij na het diepe besef en de pijn van zijn 
eindeloze verlorenheid eindelijk stil wordt. Alles is gezegd. Daar dient 
aan toegevoegd: alles is gezegd...zonder enige garantie op een antwoord. 
Haar Jobs ervaring mondt wel uit in een antwoord. Een antwoord waarin 
hij hoop en nieuwe levensmoed vindt. Het wordt hem gegeven in de vorm 
van een "godsverschijning". Job hoort God in de "stormwind": "En toen 
gaf de Onuitsprekelijke Job antwoord. Het begon te stormen, en daar bo
venuit klonk zijn stem". (Drijvers en Hawinkels, 1978, 70). Weliswaar 
wijst God Jobs aanspraken radikaal af onder andere door zich te beroepen 
op Zijn grootheid en ondoorgrondelijkheid en hem voor te houden dat al
les zijn plaats en tijd heeft en dat niets zinloos is, maar wat Hij niet 
afwijst is de mens Job die het waagde zijn ervaring van de werkelijkheid 
-het voor hem onomstotelijke feit van het onschuldige lijden- geheel ern
stig te nemen. 

2.1.3.2 De religieuze ontwikkeling en ervaring van Job 

Jobs ervaring is te beschouwen als een religieus ontwikkelingsproces uit
mondend in een religieuze ervaring (de godsverschijning in de "storm
wind"). Als zodanig heeft het mijns inziens een paradigmatische waarde. 
Laat ik de belangrijkste momenten die in dit veranderingsproces te onder
schelden zijn samenvatten: 
1. Op zoek naar de zin en samenhang der dingen ontdekt Job, dat zijn er
varing (van het onschuldige lijden) niet past in het bestaande denkkader 
(van het verdiende lijden). 
2. Job doorbreekt het gangbare denkpatroon: hij laat zijn persoonlijke 
en konkrete ervaringskennis prevaleren boven de onpersoonlijke en ab
strakte (van plaats en tijd vervreemde) normatieve opvattingen van de 
heersende kuituur. 

3. Het loslaten van het vertrouwde denkschema vraagt niet een louter kog-
nltleve herstrukturering. Het vereist veel meer dan dat. Jobs hele be
staan is in het geding. Het afscheid nemen van het oude wereldbeeld om 
te komen tot een nieuw verstaan der dingen vergt zowel een kognltief als 
een affektief en emotioneel verwerkingsproces dat in psychologische zin 
is op te vatten als een volledig rouwproces. 
4. Het veranderingsproces heeft een kommunikatieve struktuur: het ver
loopt als een gesprek. Job bevraagt zijn werkelijkheid door zich uit te 
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spreken tegenover zijn vrienden (onafhankelijk van hun begrip) en over
eenkomstig de Joodse geloofstraditie tegenover zijn God (eveneens zon
der de zekerheid gehoord te worden)(17). 
5. Pas nadat Job zich geheel heeft uitgesproken en stil geworden is ant
woordt God. Dit gegeven wettigt de veronderstelling, dat de religieuze 
ervaring (Jobs ontmoeting met God in de "stormwind") verbonden is met 
een open zoeken en tasten naar de werkelijkheid en een leren leven met 
de feitelijkheden en grenzen van het bestaan. 

2.1.3.3 Van eenzijdige beheersing naar overgave 

De term "religieus ontwikkelingsproces" is daarom van toepassing omdat 
Jobs ervaring ligt uitgestrekt tussen twee met elkaar kontrasterende 
godsbeelden. Aan het begin staat het beeld van de godheid als een rech
ter: hij loont het goede en straft het kwade. Identifikatie met deze 
machtige godheid komt tegemoet aan de narcistische fantasie van de per
soonlijke grootheid en onkwetsbaarheid (vgl. Uleyn, 1978). Merkwaardi
gerwijze kan men deze godheid -onbewust- naar zijn hand zetten. Door 
de wet stipt na te leven, door vroom en rechtschapen gedrag kan men 
zijn gunst in zekere zin afdwingen en het beste bewijs van zijn zegen 
is de verkregen voorspoed. Wordt men niettemin door ziekte, ongeluk of 
ander onheil getroffen dan kan men door zich te onderwerpen aan de god
heid en hem schuld te bekennen de idee overeind houden van het eigen 
aandeel in de tegenspoed en daarmee voedt men de almachtsfantasie uit
eindelijk volledig over zijn lot te kunnen beschikken. Het kwellend 
schuldgevoel is dan beter te verdragen dan de angst voor een realiteit 
die ongenaakbaar kan zijn en die men niet kompleet beheersen kan. De 
perceptie van beheersing en kontrole over de omgeving is een der belang
rijkste determinanten van psychisch welbevinden zo wordt door Seligman 
aangetoond aan de hand van zijn belangwekkend experimenteel onderzoek 
aangaande het zgn. "learned helplessness"-koncept (1975). De kritiek 
op dit onderzoek geldt het beperkte mensbeeld dat erachter steekt : de 
mens als een suksesvolle, altijd winnende persoonlijkheid. Het boek 
Job vertrekt bij dit beperkte mensbeeld en het daarmee gepaard gaande 
beperkte godsbeeld, maar de dichter van Job heeft een ruimer zicht: hij 
laat zien, dat de mens niet alleen een winnaar is, maar dat hij ook een 
tragisch wezen is, een verliezer en hij mag dat aspekt vervloeken zoals 
Job deed, zolang hij het niet verloochent, want in de opstandigheid en 
de rouw ligt de erkenning ervan besloten. Het menselijk bestaan houdt 
dus een dubbele opgave in: de situatie leren beheersen en in de hand 
houden én leren de dingen los te laten en het leven uiteindelijk uit 
handen te geven. Aan het eind van zijn ervaring bereikt Job deze over
gave en verbonden met dit wezenlijke moment is een nieuw godsverstaan : 
een God die zich laat ervaren, die ten diepste nabij is (immanent) 
-Job hoort Zijn stem in de "stormwind"- en tegelijk een huiveringwekken
de God, een God die niet manipuleerbaar ie, die de geheel Andere is, 
allesoverstijgend (transcendent), ondoorgrondelijk, een mysterie. 

2.1.3.4 Joba religieuze ontwikkeling en ervaring in het perapektief 
van de waarderingа theorie 

In het perspektief van de waarderingstheorie kan de paradigmatische be

tekenis van Jobs religieuze ontwikkeling en ervaring nader worden aan

geduid. Jobs veranderingsproces begint waar hij ontdekt, dat zijn er-
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varingskennia (er ie onechuldig lijden) niet past in zijn bestaande we
reldbeeld (alle lijden is verdiend). Met andere woorden, de ervarings
kennis botst met Jobs bestaande waarderingssysteem. Dit systeem is te 
beperkt. Uitbreiding van het systeem met de strijdige waardering -er is 
wel degelijk onschuldig lijden- zal echter gaan ten koste van de kon-
sistentle van het systeem. Daar komt bij, dat Job voor deze uitbreiding 
geen steun kon vinden in zijn omgeving. Integendeel, de symbolische in-
teraktie met zijn vrienden (representanten van de direkte sociale omge
ving en de heersende kulturele waarden en normen) dissoneerde in hoge 
mate met zijn overtuiging. Alles en iedereen was gericht op de invali
dât ie van een waardegebied dat in zijn waarderingssysteem een centrale 
plaats innam. Job houdt niettemin vast aan zijn op ervaring gebaseerde 
standpunt en dat maakt hem tot een held en tot een profeet. De thema
tiek van het boek Job zou niet paradigmatisch genoemd mogen worden wan
neer zij niet herkenbaar en toepasbaar zou zijn in het leven van gewone 
mensen. Welnu, vanuit de waarderingstheorie kan gesteld worden, dat de
ze thematiek verwijst naar de spanningsverhouding tussen de belde flek-
sibillteitskriteria van uitgebreidheid en konslstentle. Tenzij het waar
deringssysteem verstart tot een gesloten systeem waardoor alle nieuwe 
en strijdige informatie wordt afgeweerd (dissociatie) zal de voortgang 
van het ervaringsproces toch telkens weer deze spanning oproepen. Hen 
kan deze spanning daarom beschouwen als een universele dialektiek eigen 
aan het menselijk ontwikkelingsproces als zodanig. De veranderende si
tuatie vergt een voortdurende herstrukturering van het waarderingssys
teem: waardegebieden komen en gaan. Als het om belangrijke waarderingen 
gaat dan betekent dat, dat telkens weer de betrekkelijke geborgenheid 
van de oude struktuur moet worden verlaten opdat nieuwe ervaringen kun
nen worden opgenomen. En dat brengt met zich mee afscheid nemen en het 
vreemde, onbekende op zich nemen. De menselijke ontwikkeling is daarom 
adekwaat te typeren als een gedurig rouwproces en tegelijk als een pro
ces van voortgaande geboorte (Fromm et al, 1960). Toegepast op de maat
schappelijke situatie van vandaag: iemand die werkeloos wordt staat 
voor de dwingende opgave afstand te nemen van het oude leefpatroon 
waarmee zekere gevoelens van evenwicht, veiligheid en beheersing van 
de situatie verbonden waren. Hij of zij dient nieuwe, onbekende erva
ringen te integreren die opgeroepen worden door de totaal andere leef
wijze, ervaringen waarvoor nauwelijks enige aanknopingspunten bestaan 
in het door de samenleving gedragen arbeidsethos. Voor een vergelijk
bare situatie staat de ouder wordende mens die zijn ervaringen samen
hangend met zijn afnemende mogelijkheden en uiteindelijk met zijn onaf
wendbaar naderende levenseinde niet of nauwelijks kan verbinden (via 
symbolische interaktie) met een op arbeid, nut, doelmatigheid en pres
tatie gerichte kuituur en een daaraan inhaerent medisch bedrijf dat tot 
voor kort nog uitsluitend uit leek te zijn op het bewerken van een 
"eeuwigdurende" en onaantastbare lichamelijke gezondheid. Het boek Job 
biedt een model voor de menselijke levensloop waaraan geleerd kan wor
den, dat de dingen en het leven niet alleen beheerst, maar ook telkens 
weer losgelaten dienen te worden en het laat zien, dat de voortgang 
van dit noodzakelijke en essentieel dialektische levensproces -wil het 
een open systeem blijven- onvermijdelijk verbonden is met pijn, moeite 
en ongemak. Tenslotte: dit levensproces met zijn toppen en dalen laat 
zich religieus symboliseren en dienovereenkomstig ervaren. Dit houdt 
in, dat de relatie tot de werkelijkheid vanuit een door ervaringsken-
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nie verworven, maar rationeel onbewijsbaar besef, wordt verstaan als een 
relatie vol van betekenis, zin en bestemming. Binnen de Joods-christe-
lljke traditie wordt deze relatie gepersonifieerd als een godsrelatie. 
De geloofservaring Impliceert de keuze voor een God waarop men zijn 
vertrouwen kan stellen hoe ondoorgrondelijk Zijn wegen ook mogen zijn. 
Deze religieuze herstrukturering van het levensproces kan plaatsvinden: 

1. via de identifikatie met de figuur van Job waardoor diens rol -in de 
zin van Sundén- wordt overgenomen en de rol van God wordt opgenomen en 
2. vla de herkenning van en identifikatie met de thematiek van het boek 
Job, een thematiek die zich doorheen de Joods-christelijke traditie 
telkens weer herhaalt (de uittocht van het Joodse volk uit Egypte, "bij 
de vleespotten vandaan", de tocht door de woestijn op weg naar het be
loofde land en in het Nieuwe Testament in het verhaal van Jezus, Zijn 
dood en verrijzenis). In dit verband kan gesproken worden van een "ge
generaliseerde rol" (vgl. van der Lans, 1978, 73). 

2.1.4 De dominantie van het profane referentiekader 

Aan het boek Job zagen we een van de wezenlijke voorwaarden van de re
ligieuze ervaring geïllustreerd: het doorbreken van de gangbare waar
den, normen en betekenisgevlngen van zijn soclo-kulturele omgeving (in 
het verhaal door zijn vrienden gerepresenteerd). Het relativeren van 
het vanzelfsprekende behoort tot de de-allënerende tendens In religie 
die het tegengestelde is van de aliënerende tendens waarin een bestaan
de maatschappelijke orde wordt gelegitimeerd als een kosmische en god
delijke orde. De rolovemame en opname kunnen slechts plaatsvinden als 
het gangbare referentiekader wordt doorbroken. De religieuze ervaring 
stelt dus twee kondities: identifikatie met verhalen uit de religieuze 
traditie én relativering van bestaande werkelijkheidsopvattingen. In 
onze westerse kuituur worden de vanzelfsprekende waarden van arbeid, 
nut en doelmatigheid voortdurend bekrachtigd terwijl tegelijk tengevol
ge van de voortschrijdende sekularisatie allerlei verwijzingen naar het 
domein van het religieuze verloren gaan of op de achtergrond geraken. 
Bet dominante, profane referentiekader is dus In onze tijd 1. geseku-
lariseerd en 2. In samenhang daarmee georiënteerd op waarden (arbeid, 
nut en doelmatigheid) die verband houden met een beheersende benadering 
van de werkelijkheid. De werkelijkheid wordt primair tegemoetgetreden 
om haar te bewerken, te manipuleren en te gebruiken. De religieuze er
varing vraagt echter om een andere benadering van de werkelijkheid: een 
niet-beheeraende, maar receptieve. In het boek Job zijn zeker een drie
tal aspekten aan te wijzen die getuigen van de bedoelde receptieve be
nadering: 1. de diskrepantie tussen het verstarde wijsheldsdenken en 
de persoonlijke ervaringskennis kon slechts tot Jobs bewustzijn door
dringen doordat hij zich openstelde (receptiviteit) voor aspekten van 
de werkelijkheid die voor anderen verborgen bleven. Job liet zich daar
door raken. 2. De konfrontatie met de werkelijkheid (van het onschuldi
ge lijden) wordt door Job uitgewerkt in de vorm van een gesprek. De in-
teraktle met zijn vrienden en met zijn God blijft echter niet steken in 
een verbale en theoretische diskussie, maar ze gaat verder en wordt ge
kenmerkt door een affektief-emotlonele verwerking die gepaard gaat met 
een rijke nonverbale expressie. Het doorleven van en uitdrukking geven 
aan gevoelens veronderstelt een opgeven van een beheersende benadering 
ten gunste van een receptieve instelling tegenover het eigen gemoed 
(vgl. Kouwer, 1973). 3. Nadat alles is gezegd en geuit wordt Job stil. 
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In dit stil zijn bereikt Job een zo grote openheid en ontvankelijkheid 
voor de werkelijkheid, dat hij zich de religieuze dimenale ervan gewaar 
wordt. Hij voelt zich ten diepste door de werkelijkheid geraakt en aan
gesproken. Vanuit zijn (verdiepte) geloof kan Job de werkelijkheid nu 
verstaan als de levende God van Israël Die tot hem spreekt. De werke
lijkheid wordt symbool van deze God. 

Het dominante referentiekader is tevens het vanzelfsprekende kader dat 
de werkelijkheidservaring bepaalt van onze alledaagse wereld die vooral 
de wereld is van de arbeid (Schutz, 1962). Aan het vanzelfsprekende 
kleeft echter steeds het gevaar van een verstarring die de voortgang 
van de geschiedenis belemmert. De nadruk komt dan te liggen op koneer-
vering, handhaving en beheersing van het bestaande. De menselijke er
varing dreigt zich te gaan bewegen over de platgetreden paden van het 
"gezonde verstand". De werkelijkheid wordt niet meer waargenomen in de 
oorspronkelijke betekenis van het woord -onder de hoede nemen- waar
door haar onuitputtelijke rijkdom aan mogelijke betekenissen kan op
lichten (de negatieve en absurde niet uitgesloten), maar zij wordt ge
reduceerd tot het bekende en alom aanvaarde, tot wat "men" ervan zegt 
en denkt. Gesproken mag worden van het regime van het "men" (das Man) 
in de zin van Heidegger (Kockelmane, 1964, 62). Vanuit de waarderings
theorie kan het "gezonde verstand" in verband gebracht worden met een 
gesloten waarderingssysteem van een te geringe uitgebreidheid, terwijl 
opening en verruiming ervan via symbolische interaktie met anderen on
mogelijk gemaakt wordt voor zover die anderen zich ook laten leiden en 
beperken door het "gezonde verstand" (Hermans, 1981, I, 124). Er zijn 
dan mensen nodig zoals Job die het wagen hun ervaringskennis trouw te 
blijven, die in de zin van Andrlessen weer durven "leren aan ervaring" 
(1975). 

In Jobs tijd was het wijsheidsdenken gestandaardiseerd tot een stelsel 
en losgeraakt van de konkrete ervaring. Het werd, zoals gezegd, een 
leer die steeds verder kwam te staan van het leven. Het wijsheidsden
ken werd het "gezonde verstand" van die dagen. Als zodanig blokkeerde 
het ook in die tijd de autentleke religieuze ervaring (die Immers we
zenlijk een de-allënerend moment in zich draagt). Het is interessant 
om te zien hoe het gesystematiseerde, abstrakte -van tijd en plaats 
vervreemde- wijsheidsdenken een historische voorloper blijkt van ons 
moderne bewustzijn. De afstand tussen leer en leven kan opgevat worden 
als een splitsing van Subjekt en objekt en Juist deze splitsing lijkt 
in toenemende mate de belangrijkste karakteristiek te worden van onze 
huidige ervaring van de werkelijkheid. Fortmann spreekt in dit verband 
van een "veranderende bewustzljnsstruktuur" waarbij het "subjekt buiten 
haakjes geplaatst wordt" en de werkelijkheid zodoende gereduceerd tot 
slechts datgene wat zich rationeel (vooral: kausaal-mechanistisch) laat 
verklaren (1965, dl.3a, v,l en v,2, 17 e.V.). Het subjekt als beteke
nisverlener -door intentionaliteit verbonden met zijn wereld- doet niet 
meer mee. Alleen nog wat de auteur verhelderend aanduidt als "kennis in 
de derde persoon" wordt geaksepteerd als werkelijkheld-onthullend. "Ken
nis in de eerste persoon" zoals poëzie, al wat mensen in de omgang met 
elkaar en de wereld ervaren en ook de religieuze ervaring wordt opge
vat als niet meer dan een illusie of projektie voortkomend uit een in
fantiel (nog) onvoldoende op de "werkelijkheid" georiënteerd psycholo
gisch ontwikkelingsstadium. Als we onze wereld uitsluitend bekijken 
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door de bril van een -overigens verouderde-wetenschapsopvatting dan 
leidt dat tot een verschraling en verarming van onze waarneming (en rui-
met: onze ervaring). Fortmann pleit in dit verband voor een "tweede pri
mitiviteit" waarin de openheid voor de rijkdom der dingen (getuige Job, 
óók hun negatieve kanten), zoals die zich spontaan in de waarneming en 
ervaring openbaart -"kennis in de eerste persoon"- vergezeld gaat ván 
en verrijkt wordt dóór de kritische houding der wetenschap -"kennis in 
de derde persoon"-. Een dergelijke "tweede primitiviteit" zou dus de 
eenzijdigheid kunnen verbreken van het moderne, overmatig rationele be
wustzijn dat verbonden is met het dominante, profane referentiekader. 
Dit betekent in termen van de waarderingetheorie, dat het gevaar wordt 
afgewend van geslotenheid en infleksibiliteit van het waarderingssys
teem zowel soclo-kultureel (het door allen gedeelde systeem) als Indi
vidueel. In plaats daarvan worden openheid en fleksibillteit bevorderd 
en zoals we zagen roept dat laatste de spanning op -soms meer, soms 
minder- die wezenlijk is voor de voortgang van het menselijk ontwikke
lingsproces, individueel en maatschappelijk gezien: de spanning tussen 
uitgebreidheid en konsistentie. 

2.2 DE VOORWAARDEN EN KENMERKEN VAN DE RELIGIEUZE ERVARING 

In het voorgaande werden twee fundamentele voorwaarden van religieuze 
ervaring genoemd: 1. relativering van het gangbare en vanzelfsprekende 
referentiekader en 2. rolovername en opname (al of niet gegenerali
seerd) . Aan de tweede voorwaarde kan uiteraard slechts voldaan worden 
indien men de verhalen uit de traditie en de daarin vervat liggende 
duale rollnterakties tussen mens en God goed kent. Kennis van de reli
gieuze traditie is echter wel een noodzakelijke, maar geen voldoende 
voorwaarde. Men kan zijn ervaringen wel in het perspektief plaateen van 
een verhaal uit de religieuze traditie -bijvoorbeeld vla een preek waar
door men zich voelt aangesproken-, maar daaruit resulteert nog niet 
meteen een religieuze ervaring. Daarvoor is meer nodig, namelijk dat 
de gebruikelijke interpretatie van de werkelijkheid vanuit het dominan
te, profane referentiekader wordt opgegeven (de eerste voorwaarde) ten 
gunste van symboliseringen ontleend aan het religieuze referentiekader 
(de tweede voorwaarde). 

De overgang van het profane naar het religieuze referentiekader, door 
Sundén aangeduid als "Phasenwechsel" (1966, 99 e.ν.) vindt niet zonder
meer plaats. Hij noemt in dit verband de religieuze ervaring een kom-

pleks interaktiefenomeen. De religieuze ervaring rijst op uit interak-

ties waarin men een drietal nivo's kan onderschelden: het nivo van de 

kuituur, van de direkte sociale omgeving en van de persoon. Hij vat de 

religieuze ervaring op als een sociaal psychologisch gebeuren waarvan 

het ontstaan wordt mogelijk gemaakt door de interaktie van een door het 

sociale miljeu gedragen (= het nivo van de direkte sociale relaties) 

religieus referentiesysteem (= het nivo van de kuituur zoals vervat in 

de traditie) en de aandachtshouding van het individu (= het nivo van 

de persoon)(vgl. van der Lans, 1978, 45). De in ons huidige leef- en 

denkklimaat bemoeilijkte fasewisseling van het profane naar het religi

euze referentiekader wordt hiervoor alsvolgt genoteerd: E-S-E/.../RS-

RE-RS-...enz. De interakties betrokken bij de fasewisseling kunnen nu 

in deze "formule" worden ingevuld: 
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(kuituur ) 
E-S-E(sociale omgeving)RS-RE-RS-...enz. 

(persoon ) 

Bekijken we vervolgens de kenmerken van de religieuze ervaring. Van der 
Lans noemt In zijn literatuuroverzicht die kenmerken die ik hierna kort 
zal s amenvatt en. 
1. Eet objekt van de ervaring (datgene wat ofwel diegene wie ervaren 
wordt). Het objekt wordt enerzijds aangeduid als een transcendente wer
kelijkheid (gebruikte begrippen o.a.: een kosmische macht, de of het 
geheel andere, het heilige, het goddelijke, een allesomvattend myste
rie) en anderzijds, vooral in de modernere literatuur, als de diepte en 
zljnsrljkdom van de gewone dingen (gebruikte begrippen, o.a.: totali
teit, zijnerijkdom, dieptedimensle). 
2. Bet kognitieve karakter van de ervaring. De religieuze ervaring ver
schaft ons kennis omtrent de werkelijkheid. Deze kennis wordt echter 
niet verkregen door logische redenering of door het alleen maar over
nemen van begrippen, zij is vrucht van een specifieke aandachtehouding 
van de persoon: "een diepgaande, verwijlende aandacht" (Hertens, 1974, 
121). Het subjekt is niet partieel, maar integraal -kognitief, affek-
tief en emotioneel- betrokken bij het objekt van zijn ervaring. Deze 
integrale betrokkenheid van het subjekt bij de werkelijkheid kan de 
dieptedimensle ervan ontsluiten zodat zij symbool van het goddelijke 
(transcendente) wordt. Het goddelijke wordt dus niet rechtstreeks, maar 
bemiddeld -doorheen het symbool- ervaren. 

3. Dç typisch affektieve struktuur van de ervaring. Gevoelens spelen in 
de religieuze ervaring een zeer belangrijke rol, zelfs zozeer, dat de 
misvatting ontstond, als zou zij niets meer zijn dan een gevoel. Het 
name Schleiermacher werd deze misvatting aangewreven, in feite onte
recht, want hij definieert haar ruimer, namelijk als "Anschauung und 
Gefühl" (1958, 50). W. James (1975) noemde vooral positieve gevoelens 
zoals vrede, geluk, verrukking en harmonie, maar van der Lans gaat in 
de lijn van R. Otto's (1963) fenomenologie uit van een tegenstelling 
van gevoelens: namelijk "een samengaan van gevoel van verbondenheid met 
het ervaren van afstand" (1978, 12). 

Bij wijze van samenvatting zal ik de voornaamste karakteristieken (in 
de zin van "aksenten") van het profane en religieuze referentiekader 
tegenover elkaar zetten. 

PROFAAN REFERENTIEKADER 

beheersende benadering van de 
werkelijkheid 

belangrijkste waarden zijn 
vooral de onpersoonlijke en 
ekonomische zoals arbeid, nut, 
doelmatigheid, prestatie en 
rationaliteit 

gevoelens: oppervlakkig 

RELIGIEUS REFERENTIEKADER 

receptiviteit, ontvankelijkheid, 
openheid 

persoonlijke, rationele waarden zo
als vertrouwen, geloof, hoop, liefde, 
eerbied, dankbaarheid, overgave, ver
antwoordelijkheid en zorg 

diep, zodat ook de dialektische span
ning wordt omvat van verbondenheid 
en afstand 
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Vervolg: 
PROFAAN REFERENTIEKADER RELIGIEUS REFERENTIEKADER 

informatieverwerking: digitaal, 
verbaal, gebruik van eenduidige 
begrippen, abstrakt 

werkelijk is wat vanzelfspre
kend en gewoon is (allänerend), 
"regine van het gezonde ver
stand" , de dingen bevinden zich 
binnen een keten van oorzake
lijkheid ("mechanization" (Un
ger, 1976)) 

subjekt-objektsplltsing "ken
nis in de derde persoon" 

betrokkenheid: partieel en 
eenzijdig kognitlef 

gefragmenteerde persoonlijkheid, 
•-historisch 

analoog, nonverbaal, gebruik van 
beelden, beeldspraak, symbolen (ge
kenmerkt door meerduidigheid en ver
zoening van tegenstellingen), kon-
kreet 

doorbreken van het vanzelfsprekende 
(de-aliëneren), de werkelijkheid is 
symbool, de dingen hebben een bete
kenis, ze wijzen boven zichzelf uit, 
("intentionalizing" (Unger, 1976)), 
tolerantie voor inkonsistentie, voor 
het ongewone 

dynamische spanningsverhouding tus
sen subjekt en objekt, "kennis in 
de eerste persoon", ervaringskennis 
(leren aan ervaring) 

Integrale betrokkenheid van het sub
jekt : kognitief-affektlef-emotionele 
eenheid 

persoonlijkheid als geheel in rela
tie tot de samenhang der dingen, tot 
het geheel van het zijn, tot God, 
levensgeschiedenis in de kontekst 
van de religieuze traditie 

2.3 DE TOEPASSING OP DE SITUATIE VAN HET GEBEDSPRAKTIKUM 

In deze slotparagraaf gaat het erom te laten zien, dat de situatie van 
het gebedspraktikum een mogelijke konditie van religieuze ervaring kan 
zijn. Op grond van de hiervoor gepresenteerde theorie over het ontstaan 
van de religieuze ervaring weten we, dat de situatie van het gebedsprak
tikum twee voorwaarden dient te realiseren: 1. relativeren van het pro
fane referentiekader en 2. aktualisering van de duale rolinteraktles 
ontleend aan de verhalen uit de religieuze traditie. Voorts weten we 
op grond van de kenmerken van de religieuze ervaring, dat de integrale 
betrokkenheid van het subjekt en de dlalektiek van gevoelens een wezen
lijke rol spelen. 

Hoe de genoemde voorwaarden en kenmerken konkreet gestalte kunnen krij
gen in een mensenleven werd exemplarisch geïllustreerd aan de hand van 
het boek Job. 

In het interaktionele veld van kuituur, direkte sociale oogeving en de 
aandachtehouding van de persoon neemt het gebedspraktikum de middelste 
positie in: het fungeert als een tijdelijke sociale omgeving. In 1.2.2 
van dit hoofdstuk werd het gebedspraktikum gekarakteriseerd als een 
"intensieve groepservaring". In een dergelijke groep is er een grote 
betrokkenheid op wat er in het hier-en-nu plaatsvindt. In de ervaring 
der deelnemers komt daardoor het groepsgebeuren op de voorgrond te 
•taan, terwijl het leven van alledag met zijn gewone beslommeringen 
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naar de achtergrond verschuift. Het kontrast tussen de groepssituatie 
en de thuissituatie wordt nog in twee andere opzichten versterkt: 1. de 
koamunikatie met zichzelf (zelfreflektle) en met anderen verloopt voor 
een belangrijk deel via nonverbale symboliseringen waardoor in hoge 
mate geappeleerd wordt aan een receptieve aandachtshouding, 2. de aktu-
alisering van de belangrijkste momenten in de eigen levensgeschiedenis 
(voor een groot deel vla nonverbale symboliseringen) leidt tot een 
sterk persoonlijk engagement. Teeamen genomen tenderen 1. en 2. naar 
een integrale betrokkenheid -kognitief-affektief-emotioneel- van de 
deelnemers bij het gebeuren tijdens het gebedspraktikum. Tot zover komt 
wat betreft het de-aliënerende moment de situatie van het gebedsprakti
kum overeen met vergelijkbare "groeitrainingen" waar ook uitdrukkelijk 
gebruik wordt gemaakt van nonverbale kommunikatie. De intensieve, per
soonlijke en nonverbaal-receptieve benadering eigen aan dit type trai
ningen steekt scherp af bij de meer vluchtige, zakelijke en verbaal-be
heersende benadering van de omringende kuituur en vanuit deze kontrast-
ervaring kan het vanzelfsprekende worden gerelativeerd. Hierbij dient 
nog te worden aangetekend, dat nog afgezien van het kontrast de recep
tieve instelling op zichzelf reeds verruimend en dus relativerend kan 
werken doordat zij aspekten van de werkelijkheid ontsluit die bij een 
beheersende benadering verborgen blijven. Deze aspekten kunnen en zul
len veelvuldig inkonsistente waarderingen betreffen -zoals we zagen 
bij Job- die de wezenlijke dynamische spanning oproepen tussen handha
ven en loslaten of in termen van de waarderingetheorie tussen konsls-
tentle en uitbreiding. Een belangrijk verschil met vergelijkbare 
"groeitrainingen" is echter de religieuze kontekst en het gebruik van 
religieuze taal en uitdrukkingsvormen. 

Het tot stand komen van religieuze ervaring tijdens een GP kan men zich 
alsvolgt voorstellen: 
1. De GP-situatie als zodanig vormt een kontrast met de dagelijkse er
varing (zie hierboven). Daar zij nog aan toegevoegd, dat men gemakke
lijker tot nieuwe gedragingen, gevoelens en ervaringen kan komen omdat 
men zich bevindt buiten de sociale druk van het dagelijks interaktiepa-
troon: er is simpelweg niemand die zal zeggen: "maar zo ken ik Je 
niet!" 

2. Daarbij vormt het GP ook in die zin een kontrast met de dagelijkse 
ervaring, dat men zich nu bevindt in een sociale omgeving die uitdruk
kelijk religieus gemotiveerd is. Religieuze ontwikkeling en ervaring 
vallen binnen het verwachtingspatroon van de groep en zij bevestigen 
haar Identiteit. Bedoeld verwachtingspatroon bestaat uiteraard reeds 
voordat men aan het GP gaat deelnemen, maar het wordt vooral tijdens 

de eerste fase (bepaling van doelstellingen en verwachtingen) bevestigd 
en versterkt zodat het als een religieus referentiekader gaat funktio
neren, in het bijzonder tijdene de belde volgende fasen. Van groot be
lang hierbij is het, dat de bepaling van de doelstellingen en verwach
tingen zodanig wordt gestruktureerd, dat het eigen aandeel van de per
soon in het gezamenlijke projekt zichtbaar blijft en daaraan niet wordt 
opgeofferd zodat de persoon zich uitdrukkelijk verantwoordelijk blijft 
weten voor zijn eigen proces in de groep. 

3. Hierboven werd er op gewezen, dat de aktualisering van de belangrijk
ste momenten uit de eigen levensgeschiedenis binnen de situatie van de 
intensieve groepservaring kan lelden tot een integrale betrokkenheid 
-kognitief-affektief-emotioneel- bij het GP-gebeuren. Tengevolge van de 
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nonverbale benaderingswijze (ontspanningsoefeningen, meditatie, expres
sie door tekenen en gebarentaal, gestalt, geleide fantasie, enz.) is de 
aandachtshouding van de persoon vooral receptief ingesteld. Dankzij de 
religieuze kontekst kan de fasewisseling nu plaatsvinden en wel op het 
moment, dat de persoon vanuit zijn integrale betrokkenheid zichzelf en 
zijn situatie gaat verstaan (symboliseren) via religieuze verhalen en 
thema's met de daarin vervat liggende duale rolinterakties tussen de 
mensen en hun God en tussen God en zijn mensen. Een goed voorbeeld van 
een oefening die bevorderlijk lijkt voor het tot stand komen van de re
ligieuze ervaring is de oefening tijdens de middenfase op woensdagmor
gen (zie "Inhoudelijke weergave"). BIJ deze oefening wordt gevraagd om 
op een groot vel papier via symbolen uitdrukking te geven aan 1. wie 
je bent en 2. wie Je zou willen zijn in een aantal situaties: werk, 
thuis, andere relaties, voor jezelf, voor "God". In het laatste wordt 
de eigen levenssituatie expliciet in relatie met "God" gebracht. Een 
andere oefening die in dit verband genoemd kan worden vindt plaats tij
dens de eindfase op vrijdagmorgen gedurende de tweede ochtendzitting. 
Gevraagd wordt om "aan niets te denken" en om "een schriftverhaal te 
laten opkomen". Uit het vervolg blijkt, dat het de bedoeling is om het 
schriftverhaal te relateren aan de eigen tekeningen (over wie Je bent 
en wie Je zou willen zijn in een aantal situaties). De verschillende 
oefeningen staan dus niet los van elkaar, maar ze bouwen op elkaar 
voort. Het zal duidelijk zijn, dat belde oefeningen in sterke mate ap
pelleren aan een receptieve aandachtshouding. Vooral de opdracht van de 
laatste oefening is in dit verband typerend: "aan niets denken...een 
schriftverhaal laten opkomen". 

4. Konstitutief in verband met het tot stand komen van de religieuze 
ervaring lijkt mij tenslotte de grote aandacht die in vele oefeningen 
gegeven wordt aan de dialektiek van de gevoelene en in het algemeen de 
spanningsmomenten (polariteiten) binnen de eigen levenssituatie. Twee 
oefeningen tijdens de middenfase zijn hiervan een duidelijk voorbeeld: 
Op maandagavond wordt gevraagd om twee foto's te kiezen, een die je aan
trekt en een die je afstoot en op dinsdag wordt het gedicht "Toen stap
te de tronk" van Huub Oosterhuis voorgelezen. Via een zgn. "muurdiskus-
sie" wordt het gedicht vertaald naar de eigen situatie der deelnemers. 
Op een groot wandbord plaatst men in stilte sleutelwoorden en eventueel 
sleutelzinnetjes (te vergelijken met waardegebieden of elementen daar
uit). Wanneer iemand een woord of een korte zin heeft opgeschreven kan 
dat bij een of meerderen iets oproepen, dat zij op him beurt ven belang 
vinden om te noteren. Zo kan in de stilte -die soms plechtig aandoet-
een uiterst intensief "groepsgesprek" plaatsvinden. Beide oefeningen 
appelleren duidelijk aan de uitbreiding van het waarderingssysteem zo
dat daarin niet eenzijdig positieve Inhouden en gevoelens en gedragin
gen gerepresenteerd worden, maar heel bewust ook negatieve. Spanning, 
polariteit, dialektiek en ambivalentie terwille van een grotere uitge
breidheid worden verkozen boven de rust en harmonie (konslstentie) op 
basis van een beperkte uitgebreidheid. 

Samenvattend: Het gebedspraktlkum schept een aantal voorwaarden voor 
het tot stand komen van de religieuze ervaring. 
1. Het vormt door zijn nadruk op het nonverbale en de daarmee verbonden 
niet beheersende benadering van de werkelijkheid een scherp kontrast 
met het dominante, profane referentiekader van de omringende kuituur. 
Dit scherpe kontrast relativeert het dominante referentiekader. 
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2. Bovendien biedt het een tijdelijke sociale omgeving die uitdrukke
lijk religieus is genotlveerd. 
3. Teeamen maken 1. en 2. het mogelijk, dat de fasewisseling optreedt 
en wel op het moment, dat de aktuallsering van de eigen levensgeschie
denis via religieuze verhalen en thema's plaatsvindt. Hierbij biedt het 
gebedspraktikum een intensieve groepservarlng (wij-ervaring) die kan 
leiden tot een integrale betrokkenheid van de persoon bij het gebeuren. 
4. Deze integrale betrokkenheid wordt ook gestimuleerd door de nadruk 
op de polariteit in het menselijk bestaan. 

Ter afsluiting van deze paragraaf volgt een schema van de fasewisseling 
van het profane naar het religieuze referentiekader en de konditione-
rende faktoren zoals die in principe door de situatie van het GP in in-
teraktie met de ervaring van de persoon gerealiseerd kunnen worden: 

SCHEMA FASEWISSELING 

Dominant profaan 
referentiekader 

Heersende waarden: 
arbeid, nut, doel
matigheid (beheer
sende benadering 
van de werkelijk
heid) 

E-S-E-S-E-S-E-S-E-

Gebedepraktikum 

Relativeert als kontrastsl-
tuatie het dominante profa
ne referentiekader 

Biedt religieus gemotiveer
de tijdelijke sociale omge
ving 

Aktiveert religieus refe
rentiekader vooral tijdens 
eerste fase 

Appelleert aan een nlet-be-
heersende benadering van de 
werkelijkheid via nonverba
le kommunlkatie en expres
sie 

Bevordert als intensieve 
groepservarlng (wij-erva
ring) een integrale betrok
kenheid van het subjekt bij 
het gebeuren 

Stimuleert rolovemame door 
aktuallsering van de eigen 
levensgeschiedenis vla re
ligieuze verhalen en thema
tieken 

Bereidt voor op religieuze 
ervaring door aandacht en 
ruimte voor tegenstellingen 
in gevoelens en ervaringen 

Religieus 
referentiekader 

Heersende waarden: 
persoonlijk en re
lationeel zoals ver
trouwen, geloof, 
hoop, liefde, eer
bied, dankbaarheid, 
overgave, verant
woordelijkheid en 
zorg (receptieve 
benadering van de 
werkelijkheid) 

RS-RE-RS-RE-RS-RE-

83 





HOOFDSTUK I V : VERLOOP EN VERANTWOORDING VAN HET ONDERZOEK 

In dit hoofdstuk wordt het verloop van het onderzoek naar religieuze 
ontwikkeling konkreet weergegeven en nader verantwoord. Ten behoeve 
van een vlot Inzicht wordt eerst een globale beschrijving gegeven en 
daarna wordt in detail ingegaan op de verschilpunten van het onderzoek 
naar religieuze ontwikkeling met het gebruikelijke persoonlijkheidson
derzoek volgens de zelfkonfrontatiemethode. Vervolgens worden waar no
dig de verschilpunten nader uitgewerkt waarbij ook enige implikatles 
ter sprake zullen komen die verband houden met de dubbele doelstelling 
van het onderhavige onderzoek: ten behoeve van de persoon en ten behoe
ve van wetenschappelijk onderzoek. Na de vraag of de onderzochte groep 
deelnemers aan het gebedspraktikum kan gelden als een representatieve 
steekproef worden aan het slot van dit hoofdstuk de methode en de ka-
tegorieën behandeld van de Inhoudsanalyse zoals die in deze studie 
konkreet werd toegepast. Daarbij wordt voortgebouwd op 2/1 over re
ligieuze ontwikkeling. 

1 GLOBALE OMSCHRIJVING 

Het onderzoek naar religieuze ontwikkeling werd uitgevoerd als persoon
lijkheidsonderzoek volgens de methode van zeifkonfrontatie. De onder
zoeker nodigde een aantal religieus georiënteerde personen -deelnemers 
aan een gebedspraktikum- uit om dit praktikum te volgen In samenhang 
met een zelfonderzoek. Dertien personen doorliepen daarna een reeks van 
drie zelfonderzoekingen: gemiddeld drie weken vóór en ná het volgen van 
een gebedspraktikum (GP) deden zij een zelfonderzoek (ZO) en een half 
Jaar nadien volgde een derde. Het onderzoek naar religieuze ontwikke
ling ziet er in beeld gebracht alβvolgt uit: 

Z01 GP Z02 Z03 

Tijdene zijn zelfonderzoek probeerde de persoon aan de hand van de ge

bruikelijke vragenset en via het gesprek met de helper op het spoor te 

komen van zijn belangrijkste ervaringen (waardegebieden) en hij poogde 

deze in samenwerking met de helper in treffende verwoordingen (labels) 

samen te vatten. Omdat de begrippen "waardegebied" en "label" vaak 

doorelkaar gebruikt worden zie ik verder af van dit onderscheid en duid 
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de beoogde formuleringen aan als "oorspronkelijke waardegebieden (OW)" 
omdat ze tot stand komen vla de originele vragenset. In Z02 en Z03 kon 
de persoon terugkijken naar zijn voorafgaande ervaringen met zijn zelf
onderzoek en met zijn gebedspraktikum. HIJ werd uitgenodigd deze erva
ringen te evalueren door de belangrijkste aspekten ervan als waardege
bieden in zijn systeem op te nemen. Naast de "oorspronkelijke waardege
bieden" ontstaan zo twee extra soorten van gebieden: gebieden die tot 
stand komen via de aspektenanalyse van het zelfonderzoek (ZO-gebieden) 
en van het gebedspraktikum (CP-gebieden). Deze drie soorten van waarde-
gebieden worden nog eens verdubbeld tot zes soorten in totaal doordat 
de persoon in verband met het onderzoek naar religieuze ontwikkeling 
werd gevraagd om zijn situatie te exploreren in twee opzichten: in al
gemeen en religieus perspektlef. Vanuit de oorspronkelijke vragenset en 
in Z02 en Z03 ook vanuit de beide aspektenanalyses trachtte de persoon 
te komen tot de formulering van twee typen waardegebieden: 1. gebieden 
die hij belangrijk achtte met het oog op zijn ontwikkeling-in-het-alge-
meen en 2. gebieden die hij van belang vond met het oog op zijn religi
euze ontwikkeling-in-het-bijzonder. Zetten we nu de zes soorten van ge
bieden op een rijtje: 

1. Waardegebieden geformuleerd in algemeen perspektlef naar aanleiding 
van de oorspronkelijke vragensets. Deze worden doorelkaar benoemd als 
algemene ofwel oorspronkelijke waardegebieden (afkorting: OW). 
2. Evaluatieve waardegebieden geformuleerd in algemeen perspektlef en 
afkomstig uit de aspektenanalyse van het zelfonderzoek (afkorting: ZO). 
3. Evaluatieve waardegebieden geformuleerd in algemeen perspektlef en 
afkomstig uit de aspektenanalyse van het gebedspraktikum (afkorting: GP) . 
4. Waardegebieden geformuleerd in religieus perspektlef naar aanleiding 
van de oorspronkelijke vragensets (afkorting: ROW). 
5. Evaluatieve waardegebieden geformuleerd in religieus perspektlef en 
afkomstig uit de aspektenanalyse van het zelfonderzoek (afkorting: RZO) . 
6. Evaluatieve waardegebieden geformuleerd in religieus perspektlef en 
afkomstig uit de aspektenanalyse van het gebedspraktikum (afkorting: 
BGP). 

Vanuit het eerste zelfonderzoek heeft de onderzoeker zo de beschikking 
gekregen over materiaal dat bestaat uit twee soorten waardegebieden 
(OW en ROW) en vanuit het tweede en derde zelfonderzoek over materiaal 
dat bestaat uit alle zes de soorten. Hij is daarbij geïnteresseerd in 
de verschillen qua affektieve struktuur en qua Inhoud tussen de onder
scheiden soorten, de veranderingen die zich daarin voordoen in de loop 
van de tijd en de Invloed die de personen bij deze veranderingen toe
kennen aan de mogelijk relevante situaties van het zelfonderzoek en het 
gebedsprakt ikum. 

Verschillen en veranderingen qua affektieve struktuur van de onderschei
den soorten waardegebieden laten zich konstateren via een zgn. kwanti
tatieve analyse op basis van de affektmatrlx (zie bijlagen 3/II en 4/11). 
Verschillen en veranderingen qua inhoud van de onderscheiden soorten 
waardegebieden worden onderzocht via een kwalitatieve analyse ofwel in
houdsanalyse: de theoretische opvattingen en veronderstellingen omtrent 
het begrip "religieuze ontwikkeling" verantwoorden de keuze der inhouds-
kategorleën (zie 2/1); de methode en de beschrijving der kategorleën 
worden straks behandeld in S/IV. 

De beide vormen van analyse -kwantitatief en kwalitatief- vinden in de-

86 



ze studie plaats op twee nlvo's: op individueel nlvo en op groepsnivo. 

In hoofdstuk V zullen de resultaten van de zelfonderzoeken van twee per

sonen volledig gepresenteerd worden. In het licht van de vraagstelling 

zal de aandacht in het bijzonder uitgaan naar verandering en ontwikke

ling in de loop van de tijd zowel in algemene zin als in religieuze zin 

en de Invloed die de persoon toeschrijft aan de twee situaties die hier

bij van belang kunnen zijn: het zelfonderzoek en het gebedspraktikum. 

Hierna wordt verder ingegaan op de analyse van het materiaal op groeps

nivo. De differentiatie van de verschillende soorten van waardegebieden 

staat zoveel analysemogelijkheden toe, dat de onderzoeker zich noodzake

lijk door een aantal vragen zal laten leiden. De resultaten van de kwan

titatieve analyse zullen worden weergegeven in hoofdstuk VI en van de 

kwalitatieve in hoofdstuk VII. 

1.1 Ю/МТІТАТІЕ Е ANALYSE OP GFOEPSïïIVO 

De reeks van drie zelfonderzoeken omvat twee OVO-cykli (zie 1.2/II): 
van Z01 naar Z02 en van Z02 naar Z03. Het is daardoor mogelijk om na te 
gaan of er zich in de loop van de tijd veranderingen voordoen en of de
ze vooral in de eerste dan wel in de tweede cyklus plaatsvinden. Het 
gebedspraktikum valt in de periode van de eerste cyklus. Dit leidt tot 
een tweetal hypothesen: 

1. De eerste cyklus zal de veranderingsfase blijken omdat deze het ge
bedspraktikum omvat. 
2. Omdat het gebedspraktikum beoogt religieuze ontwikkeling te stimule
ren mag verwacht worden, dat deze veranderingen vooral tot uitdrukking 
zullen komen in religieuze waardegebieden. 
Spreken we van verandering in termen van procesbevordering en hanteren 
we als indikatie hiervoor de kwaliteit (K) der gevoelens (= balans van 
positieve en negatieve gevoelens), dan stelt de eerste hypothese, dat 
deze kwaliteit aan het eind van de eerste cyklus (in Z02) beduidend po
sitiever zal zijn dan aan het eind van de tweede cyklus (in Z03). 

De tweede hypothese laat zich toetsen door na te gaan of de kwaliteit 
der religieuze gebieden gemiddeld positiever is dan van de algemene ge
bieden. 

In hoofdstuk VI zal via de kwantitatieve analyse worden aangegeven hoe 
een derde hypothese via de zelfkonfrontatlemethode toetsbaar gemaakt 
zou kunnen worden: namelijk de freudiaanse theorie over de godsdienst 
als konpensatie of toevluchtsoord voor degenen die niet in staat zijn 
de realiteit met haar beperkingen onder ogen te zien. Tegenover dit 
freudiaanse model staat de opvatting die uitgaat van symmetrie. Belde 
modellen laten zich in termen van de waarderingstheorie vertalen en on
derzoeken vla de volgende vraag: zijn de religieuze waardegebieden po
sitiever naarmate de algemene negatiever zijn (kompensatlemodel) of la
ten de religieuze waardegebieden over het geheel genomen dezelfde kwa
liteit zien als de algemene gebieden (eynmetriemodel)? 

Tenslotte zal in hoofdstuk VI aan de hand van de kwantitatieve analyse 
bekeken worden of het gevoelspatroon van deze groep personen zich hand
haaft of wijzigt in de loop van de tijd. 
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1.2 KWALITATIEVE ANALYSE OP GROEPSNIVO 

De inhoudeanalyae kan een antwoord geven op de vraag naar het inhoude
lijke onderscheid tussen algemene en religieuze gebieden en mogelijke 
verschuivingen daarin in de loop van de tijd. De inhoudsanalyse strekt 
zich ook uit over de evaluatieve gebieden (respektievelijk slaande op 
de aspektenanalyse van het gebedspraktlkum en het zelfonderzoek) waar
door een gedifferentieerde inhoudelijke analyse mogelijk wordt van de 
verschillende soorten waardegebleden. 

De eerste vraag die in hoofdstuk VII behandeld zal worden is of er soor
ten van waardegebleden zijn die relatief vaker dan andere blijken te 
vallen onder een of meerdere inhoudskategorleën. Deze vraag is van be
lang omdat ondanks het grote aantal van tien inhoudskategorleën dat 
wordt toegepast toch nooit het gehele Spektrum van alle mogelijke bete
kenissen van waardegebleden kan worden omvat waardoor er dus altijd 
waardegebleden zullen zijn die buiten het betekenisveld liggen waarover 
de inhoudskategorleën zich uitstrekken. Zulke gebieden vallen uit omdat 
ze niet skoorbaar zijn via een of meerdere der inhoudskategorleën. De 
beoogde vraag kan daarom ook luiden of deze uitval willekeurig is of 
Juist systematisch. 

De tweede vraag betreft uitsluitend de wél geskoorde gebieden die dus 
binnen de inhoudskategorleën vallen. Ze luidt: is er een relatie tussen 
de soorten van waardegebleden en hun inhoud en welke veranderingen tre
den er in deze relatie op in de loop van de tijd? Het gaat in deze 
vraag derhalve om de relatie "soort χ kategorie". 

De derde vraag tenslotte gaat over een nog geringer aantal waardegeble
den, namelijk: slechts die gebieden waarin de formulering zich wijzigt 
in de loop van de tijd (labelmodlfikatle). Deze gebieden vormen een be
langrijke indlkatie voor verandering en ontwikkeling. De beide OVO-cy-
kli zullen vergeleken worden wat betreft aantal en Inhoud der ontwikke
lingen. De hypothese Is, dat de eerste cyklus, die het gebedspraktlkum 
omvat, de meeste ontwikkelingen te zien zal geven. 

2 BESCHRIJVING IN DETAIL 

Het gebruikelijke zelfonderzoek omvat de volgende fasen (zie 1.3/II): 

1. Voorbespreking of kontraktfase 

2. Fase van de labelkonstruktie (tijdens het onderzoek zelf) 

3. Het invullen van de affektmatrix 

4. Bestudering van het materiaal door de helper/onderzoeker 

5. Het doorspreken 

6. Herhaling van een soortgelijk onderzoek na verloop van tijd teneinde 

na te gaan wat wel en niet veranderd is 

Hierna zullen aan de hand van deze fasen de verschilpunten van het on

derzoek naar religieuze ontwikkeling worden weergegeven. 

2.1 VOORBESPREKING OF KONTRAKTFASE 

De onderzoeker wendde zich tot personen die van plan waren deel te ne

men aan een gebedspraktlkum. Hij vroeg hun in een introduitiebrlef (zie 

bijlage 1/IV) zulks te doen in samenhang met een zelfonderzoek. Hij 
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liet duidelijk de tweeledige doelstelling van bet onderzoek uitkomen: 
ten behoeve van de persoon zelf én ten behoeve van wetenschappelijk on
derzoek (op de implikaties van deze dubbele doelstelling wordt In Э/І 
teruggekomen). In de Introduktlebrief werd verder een korte uitleg ge
geven van het theoretisch uitgangspunt van de zelfkonfrontatlemethode, 
de relatie tussen de onderzoeker en de persoon, de werkwijze en er wer
den enige praktische zaken aan de orde gesteld. Er werd van uitgegaan, 
dat de persoon pas zou beslissen nadat hij of zij zich via een oriën
terend gesprek net de onderzoeker nader over de aard van een zelfonder
zoek zou hebben geïnformeerd. De onderzoeker zag erop toe, dat personen 
geen "Ja" zouden zeggen in eerste Instantie om hem en/of de wetenschap 
van dienst te zijn, maar dat zij zich primair zouden laten leiden door 
een intrinsieke motivatie gericht op het onderzoek naar zichzelf en hun 
situatie. De belangstelling om het gebedspraktikum te volgen in samen
hang met een zelfonderzoek bleek groot. Alle 27 aangeschreven personen 
lieten van zich horen, 16 van hen waren in de gelegenheid om mee te 
doen (de limiet was echter op 14 gesteld), degenen die door tijdgebrek 
of anderszins niet wilden meedoen lieten blijken dat jammer te vinden. 
Eén persoon heeft door omstandigheden achteraf toch niet kunnen meedoen 
waardoor feitelijk 13 personen bij het onderzoek zijn betrokken. Van de
ze 13 personen is er tenslotte één geweest die de reeks van drie zelf
onderzoeken niet heeft kunnen afmaken: door langdurige ziekte van deze 
persoon moest het derde zelfonderzoek vervallen. 

Het voorstel om het gebruikelijke zelfonderzoek uit te breiden met ex
tra aandacht voor de religieuze ontwikkeling bleek telkens weer te lel
den tot een verhoogd engagement hetgeen misschien ook niet verwonder
lijk mag heten bij deze groep van religieus georiënteerde personen. 

2.2 FASE VAN DE LABELKONSTRUKTIE 

1. Extra aandacht voor religieuze ontwikkeling. Tijdens de fase van de 
labelkonstruktie werd negenmaal de aandacht van de persoon gericht op 
het religieuze domein. Aan het eind van elke vragenset (1-verleden, 
2-heden, 3-toekomst, 4-aktiviteit, S-denken, 6-genieten, 7-pereo(o)n(en), 
B-groep(en) en 9-aanvullende gebieden) werd gevraagd de set nogmaals te 
lezen, maar dan in religieus perspektief. Zo gaven de vragensets aan
leiding tot de formulering van waardegebieden vanuit een dubbel perspek
tief: eerst algemeen en daarna religieus. 

2. Term voor het gebied van het religieuze. Het lag in de lijn van het 
zelfonderzoek om de persoon vooraf een keuze te laten bepalen van een 
term voor het gebied van het religieuze. Ter aanduiding van het bete
kenisveld werden vijf begrippen aangeboden waartoe de persoon zich uit
drukkelijk niet hoefde beperken: religiositeit, religie, geloof, gods
dienstigheid en levensbeschouwing. Wanneer tijdene de labelkonstruktie 
de vragensets werden gelezen vanuit religieus perspektief, gebeurde dat 
onder het motto van de verkozen term. De set-aanduiding van de dan ge-
konstrueerde labels werd uitgebreid met deze verkozen term, bijvoor
beeld: verleden-geloof. 

Nadat de persoon zijn keuze voor een term had gemaakt kreeg hij de ge
legenheid om zijn beweegredenen te verwoorden. 
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3. Twee aspektenanalyses. De vraagstelling (zie l/I) betrof behalve de 
vraag naar religieuze ontwikkeling ook twee situaties die in verband 
daarmee relevant zouden kunnen zijn: de situatie van het zelfonderzoek 
en van het gebedspraktikum. Tijdene het tweede zelfonderzoek, toen per
sonen op beide ervaringen konden terugkijken, werd hun (na beëindiging 
van de laatste vragenset) gevraagd welke aspekten van het zelfonderzoek 
en het gebedspraktikum mogelijk belangrijk genoeg waren om er waardege-
bieden over te formuleren. Bij het gebedspraktikum gebeurde de aspek-
tenanalyse in twee fasen: eerst werd gevraagd om globaliserend te kij
ken naar deze situatie-als-geheel en vervolgens werd de blik gericht op 
de afzonderlijke onderdelen van het praktikum door deze aan de hand van 
het draaiboek na te lopen. 

Deze beide aspektenanalyses maken gebruik van de evaluatieve funktie 
van het zelfonderzoek (zie 1.3/II). 

Indien de betreffende evaluatieve gebieden door de persoon met het oog 
op religieuze ontwikkeling van belang geacht werden kwam dat ook in de 
set-aanduiding tot uitdrukking, bijvoorbeeld: zelfonderzoek-geloof, ge-
bedspraktikum-levensbeschouwing. 

2.3 HET INVULLEN VAN DE AFFEKTMATRIX 

1. Toevoeging bij de affektmatrix. Aan de affektmatrix werd naast het 
Algemene ervaren en het Ideale ervaren in verband met het onderzoek 
naar religieuze ontwikkeling nog het Algemene-ervaren-met-betrekking-
tot-religiositeit (zoals aangeduid door de persoon via zijn verkozen 
term) toegevoegd. Dus: "Hoe voelt U zich de laatste tijd in het alge
meen gezien met betrekking tot ... (het verkozen begrip)?" 

2. Intvoduktie van twee belangrijkheidehiè'rarahieè'n. Tijdens het invul
len van de affektmatrix relateert de persoon gevoelens aan waardegebie-
den. Bij de kwantitatieve analyse kunnen vla berekening van een aantal 
indices de waardegebleden ondergebracht worden in verschillende hiërar
chieën die Inzicht kunnen geven in de organisatie der waardegebleden 
(zie bijlage 4/11). Naast deze meer verborgen en impliciete hiërarchi
sche strukturering op basis van gevoelsfrekwenties werd aan personen 
ook rechtstreeks gevraagd om na invulling van de affektmatrix hun waar
degebleden op twee manieren naar volgorde van belangrijkheid te rang
schikken: 1. uitgaande van de vraag welke waardegebleden het belangrijk
ste zijn met het oog op de ontwikkeling-in-het-algemeen, 2. uitgaande 
van de vraag welke waardegebleden het belangrijkste zijn met het oog 
op de religieuze ontwikkellng-ln-het-bijzonder. 

2.4 BESTUDERING VAN HET MATERIAAL 

Het verschil met de gebruikelijke gang van zaken bestaat hierin, dat 
de berekeningen worden uitgesplitst naar de verschillende soorten van 
waardegebleden. Zo kunnen bijvoorbeeld de indices P, N, В en К en ook 
A, I en AR van de algemene gebieden vergeleken worden met die van de 
religieuze. 

2.5 HET DOORSPREKEN 

Het verschil met de gebruikelijke gang van zaken is, dat ook hier het 
onderscheid tussen de verschillende soorten waardegebleden tot uiting 
kwam. 
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2.6 HERHALING VAN HET ONDERZOEK 

Deze studie beperkt zich tot een reeks van drie zelfonderzoeken die te-
samen twee OVO-cykli omvatten. Het is daardoor mogelijk om na te gaan 
of er zich in de loop van de tijd veranderingen voordoen in kwantita
tief en/of kwalitatief opzicht. In deze studie worden de kwalitatieve 
wijzigingen gekwantificeerd. 

De kwalitatieve wijzigingen kunnen zich op vier manieren manifesteren: 
na de valldatieperiode kan de persoon besluiten nieuwe waardegebieden 
te formuleren (labeltoevoeging), oude weg te laten (labelelimlnatie), 
te vervangen (labelsubstitutle) of wat betreft formulering te wijzigen 
(labelmodifikatie). Besloten werd bij kwalitatieve wijzigingen de per
soon te vragen naar de door hem toegeschreven invloed uitgaande van de 
situatie van het gebedspraktikum en van het zelfonderzoek én omdat deze 
elkaar niet hoeven uit te sluiten van de komblnatie van beide. De per
soon kon de mate waarin een of beide situaties als oorzaak werden erva
ren op eenvoudige wijze aangeven door invulling van een zespuntsschaal: 
weinig invloed 0 1 2 3 4 5 veel invloed. Om redenen van zorgvuldigheid 
werd ook gevraagd naar ervaren oorzaken liggend buiten de beide situa
ties, maar deze werden niet gekwantificeerd. 

Bij wijze van samenvatting volgt hierna een lijst met de belangrijkste 
verschilpunten : 
Voorbespreking. De onderzoeker attendeert de persoon op de tweeledige 
doelstelling van het onderzoek: ten behoeve van de persoon zelf en ten 
behoeve van wetenschappelijk onderzoek. 
Fase labelkonstruktie. 1. Keuze van een term voor het gebied van het 
religieuze. 2. Formulering van waardegebieden in twee opzichten: met 
het oog op de ontwikkeling-in-het-algemeen én met het oog op de religi
euze ontwikkeling-in-het-bijzonder. 3. Tijdens het tweede en derde zelf
onderzoek: formulering van waardegebieden omtrent de belangrijkste er-
varingsaspekten van het zelfonderzoek (aspektenanalyse van het zelfon
derzoek) en van het gebedspraktikum (aspektenanalyse van het gebeds
praktikum) . 

Invullen affektmatrix. 1. Naar analogie met het Algemene ervaren wordt 
toegevoegd: het Algemene religieuze ervaren. 2. Introduktle twee belang-
rijkheidsvolgordes: rangschikking der waardegebieden met het oog op de 
ontwikkeling-in-het-algemeen én met het oog op de religieuze ontwikke
ling-in-het-bijzonder. 

Bestudering van het materiaal. Kwantitatieve en kwalitatieve analyse 
vinden plaats vanuit twee soorten waardegebieden afkomstig uit het eer
ste zelfonderzoek en vanuit zes soorten waardegebieden afkomstig uit 
het tweede en derde zelfonderzoek (zie vorige paragraaf 1/IV). 
Doorspreken. Het doorspreken geschiedt mede op basis van de differenti
atie der waardegebieden (zie hierboven). 

Herhaling van het onderzoek. De persoon wordt gevraagd kwalitatieve 
wijzigingen te kwantificeren door aan te geven in welke mate hij deze 
toeschrijft aan de Invloed van de situatie van het zelfonderzoek en/of 
van het gebedspraktikum. 
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3 ENIGE IMPLIKATIES VAN DE DUBBELE DOELSTELLING VAN HET 

ONDERZOEK 

3.1 VERSTERKTE SPANNING TUSSEN DE BEIDE NIVO 'S VAN ONDERZOEK. 

De extra aandacht voor het religieuze domein in verband met de onder-
zoekevraagstelling vergroot de spanning die verbonden ie met de dubbe
le doelstelling van het onderhavige waarderlngsonderzoek: 
1. Ten behoeve van de persoon waarbij in een samenwerkingsrelatie via 
het gesprek (dus op interaktienivo) gegevens worden verzameld (waarde-
gebieden en hun bijbehorende affekten) die dienen ter exploratie van 
diens konkrete situatie. 
2. Ten behoeve van de onderzoeker waarbij dezelfde gegevens achteraf 
en buiten de gespreksrelatie om (dus op meta-nivo) fungeren als re-
searchdata op grond waarvan hij hoopt meer algemene uitspraken te kun
nen doen over hoe "men" (religieus) ervaart. 

De laatstgenoemde (sub 2.) vorm van onderzoek betreft dus onderzoek op 
de resultaten van zelfonderzoek zoals dat zijn neerslag heeft gevonden 
in het schriftelijk materiaal (de waardegebieden en hun affekten, de 
verschillende indices en daarvan afgeleide hiërarchieën e.d.). Dit type 
onderzoek op basis van de dossiers (gesproken wordt van dossier-onder
zoek) beweegt zich derhalve op meta-nivo en het laat zich onderscheiden 
van het onderzoek op interaktie-nivo (zie Hermans, 1981, II, 173 e.v. 
en van Assen, 1981). Het deze twee nivo's van onderzoek korresponderen 
de beide posities waarin de onderzoeker kan verkeren. In de meta-onder-
zoekspositie heeft hij een eigen vraagstelling (doelstelling) en hij is 
georiënteerd op het doen van meer algemene uitspraken. In de interak-
tieposltie is hij als helper vooral geïnteresseerd in de begeleiding 
van de zelfonderzoeker waarbij diens situatie en de bijzondere uit
spraken daarover geheel centraal staan. 

Dat de spanning tussen de beide nivo's van onderzoek voortvloeiend uit 
de tweeledige doelstelling ervan toch meer is dan een louter theoreti
sche kwestie moge blijken uit het volgende voorbeeld. Toen een van de 
personen op die momenten dat ik expliciet religiositeit ter sprake 
bracht gaandeweg meer en meer geïrriteerd raakte en ik daarover een op
merking maakte gaf deze persoon, een religieuze zuster, te kennen, dat 
zij zich steeds scherper bewust was geworden van de kloof die er in 
haar bestaan was geweest tussen geloof en leven. Zij wilde deze kloof 
nu dichten, maar mijn herhaalde en uitdrukkelijke aandacht voor religi
ositeit frustreerde deze poging tot integratie omdat het steeds weer 
apart leek te zetten wat zij Juist bijeen wilde brengen. De vraag om 
dezelfde vragenset na het algemene perspektief nog eens opnieuw te le
zen, maar dan in religieus perspektief, wekte bij haar de onaanvaard
bare suggestie, dat het religieuze niet een dimensie van het gewone le
ven zou zijn, maar daarvan geïsoleerd zou kunnen bestaan. 

3.2 MOGELIJKE SUGGESTIE VAN EEN QUASI-EXPERIMENTEEL DESIGN 

De chronologische volgorde van het onderzoek naar religieuze ontwikke
ling Z01 GP Z02 Z03 zou de suggestie kunnen wekken 
van een quasi-experimenteel design met een voorвюting (ZOl), introduk-
tle van een onafhankelijke variabele (GP) en twee nametingen: een op 
korte termijn (Z02) en een op langere termijn (Z03). Er is echter geens-
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zins sprake van een effektmeting. De gesignaleerde veranderingen "rij
zen op" uit het gesprek en de saaenwerklng tussen onderzoeker en mede
onderzoeker. Omdat de resultaten verkregen zijn via inspanningen op het 
interaktienivo, gaat het niet om effekten die waar zijn maar om bevin
dingen die waargemaakt kunnen worden. In 2.6/IV wordt dan ook bewust 
gesproken van "toegeschreven invloed" en "ervaren oorzaak" omdat de 
kwalitatieve (en ook kwantitatieve) veranderingen niet iragen worden op
gevat als "effekten" op een afhankelijke variabele veroorzaakt door een 
onafhankelijke variabele. 

3. 3 GENERALISEERBAABHEID VAN DE ONDERZOEKSRESULTATEN 

Wanneer meerdere personen interindividueel vergeleken worden, zoals in 
hoofdstuk VI (kwantitatief: op basis van de gevoelens) en VII (kwalita
tief: op basis van de inhoud) het geval zal zijn, rijst de vraag naar 
de generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten. Bij deze vraag 
dient men rekening te houden, aldus Hermans, met de eigen geaardheid 
van het interaktienivo waar de resultaten tot stand komen via de samen
werking tussen persoon en helper (1981, II, 178). Dit brengt met zich 
mee, dat de algemene uitspraken geen betrekking hebben op meerdere per
sonen, maar op meerdere interakties. Hierbij kan het gaan om meerdere 
interakties bij verschillende helpers of zoals In deze studie om meer
dere Interakties bij éénzelfde helper. Omdat de onderzoeksresultaten 
stammen van het interaktienivo, hebben we niet te doen met bevindingen 
die waar zijn, maar die waargemaakt worden. De generalisering veronder
stelt daarom de mogelijkheid van realisering der onderzoeksresultaten 
op interaktienivo waarmee de haalbaarheid van deze resultaten dus af
hankelijk wordt gesteld van de konkrete samenwerking tussen een helper 
en een persoon in toekomstig onderzoek. De kwestie van de generalise
ring kan het beste worden begrepen vanuit het cykllsche model waarin 
Hermans het meta-onderzoek (Ы) en het interaktie-onderzoek (I) onder
brengt (p. 175): 

I И I 

In dit model volgt meta-onderzoek op interaktie-onderzoek waarbij het 

tevens de grondslag legt voor volgend interaktie-onderzoek. De vrucht 

van dergelijke opeenvolgende cykll is, dat beide soorten van onderzoek 

elkaar kunnen beïnvloeden zonder hun eigen geaardheid daarbij prijs te 
geven. 

Ц DE ONDERZOCHTE GROEP ALS STEEKPROEF 

Periode van dat avergaring. De zeifonderzoekingen vonden plaats In de 

periode van augustus 1978 tot en met augustus 1979. S Personen volgden 

het gebedspraktikum van 10 t/M 16 september 1978, 7 van 15 t/m 21 okto

ber en 1 persoon van 26 november t/m 2 december. 

Enige groepskenmerken 
Geslacht. De groep bestond, zoals meestal, overwegend uit vrouwen: 

10 (77%) vrouwen en 3(23%) mannen. 

Religieuze achtergrond. Het merendeel der vrouwen behoorde tot een re

ligieuze kongregatle of orde: 8(62%) personen. Rekenen we de kapelaan 

en de dominee mee, dan bestond de groep als geheel uit 10(77%) religi-
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euzen en 3(23%) leken. 
Leeftijd. Deze gaf in de groep veel spreiding te zien: 20 - 2Θ jaar (2 
personen), 30 - 39 (2), 40 - 49 (3), 50 - 59 (4), 60 - 69 (2). 
Beroep/opleiding e.d. Het grootste gedeelte van de groep (9 personen) 
was aktlef In een beroep, 2 personen waren nog in opleiding en 2 per
sonen waren "met pensioen". De beroepen bewogen zich vooral in de sfeer 
van de maatschappelijke dienstverlening: lichamelijke en geestelijke 
gezondheidszorg, onderwijs, vormingswerk en bestuur. Zo waren er 4 
(hoofd)verpleegkundigen, 1 sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, 1 dl-
rektrice van een bejaardentehuis, 2 kongregatiebestuurders op landelijk 
nivo en daarnaast waren er 1 kapelaan, 1 dominee en 2 doktoraalstuden-
ten (reep. psychologie en theologie). 

Wat opvalt is het overwicht in het aantal vrouwen en in het aantal per
sonen met een religieuze achtergrond. In het oog springend is ook de 
deelname van twee studenten. Deze gegevens sluiten aan bij Maas (1977) : 
hij signaleert een overwicht aan vrouwen (70%) en kloosterlingen (60%), 
maar tegelijk neemt hij ook een trend waar wat dit betreft in de rich
ting van een meer evenwichtige verdeling. Namen bij de start van de ge-
bedspraktika in 1971 nog uitsluitend religieuzen deel, later gingen 
ook "Jongeren, studenten en getrouwde stellen" deelnemen. De konklusle 
mag zijn, dat de onderzochte groep globaal genomen wat betreft geslacht, 
religieuze achtergrond, leeftijdsopbouw en beroep/opleiding e.d. wel 
representatief is voor de gemiddelde groep van deelnemers aan een ge-
bedspraktikum. 

Vvijwitligheid van deelname. Een vraag die nog kan rijzen is of de vrij
willigheid van deelname de steekproef niet vertekent. Is het niet zo, 
dat de onderzochte groep vooral bestaat uit de hoog gemotlveerden? Wat 
dit betreft wil ik in herinnering roepen, dat alle aangeschreven perso
nen van zich lieten horen en er bovendien blijk van gaven het Jammer te 
vinden als zij niet konden deelnemen aan het zelfonderzoek. Overigens 
blijkt de onderzochte groep personen toch niet uitsluitend uit hoog ge
motiveerde personen te bestaan: twee van hen waren zeer ambivalent ten 
aanzien van het zelfonderzoek. In hoofdstuk V bij de analyse op indivi
dueel nivo zal een van deze ambivalente personen besproken worden. 

5 INHOUDSANALYSE: METHODE EN BESCHRIJVING DER KATEG0RIEËN 

Doel van de inhoudsanalyse in deze studie is om te onderzoeken hoe de 
onderscheiden soorten van waardegebleden inhoudelijk -in termen van re
ligieuze ontwikkeling- van elkaar verschillen en welke veranderingen 
zich daarin voordoen in de loop van de tijd. In 2/1 zagen we, dat reli
gieuze ontwikkeling geëvalueerd kan worden met behulp van de kriteria 
van geestelijke gezondheid. De zeven kriteria die Batson & Ventis (1982) 
hanteren in verband met hun funktioneie definitie van religie werden 
uitgebreid met een drietal additionele kriteria omdat in deze studie 
niet wordt volstaan met een funktloneIe benadering van religie, maar 
uitdrukkelijk ook wordt uitgegaan van een substantiële invulling ervan. 
Tesanen vormen deze kriteria de konceptuele basis voor een tiental in-
houdskategorieën die straks konkreet beschreven zullen worden. 

De belangrijkste taak bij een inhoudsanalyse bestaat uit de kodering 
van het materiaal. Holsti definieert het köderen als een proces waar-
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bij onbewerkte gegevens -inhoudelijk materiaal dat nog niet geordend 

is vanuit een bepaalde wetenschappelijke vraagstelling- op een syate-

ваtische wijze worden getransformeerd en bijeengevoegd tot eenheden die 

een nauwkeurige beschrijving toelaten van relevante inhoudelijke ken

merken (1969, 94). De tranaformatleregels geven de bewerkingen aan die 

de schakel vormen tussen de theorie en de hypothesen enerzijds en het 

inhoudelijke materiaal anderzijds. De onderzoeker vertaalt het inhou

delijke materiaal In termen van zijn theoretische opvattingen en ver

onderstellingen waarbij hij een aantal keuzen maakt die onderling sa

menhangen, aldus Holst!: 

- Welke inhoudskategorieën beantwoorden aan de onderzoeksvraagstelling? 
- Welke inhoudelijke eenheid dient te worden geklasslficeerd? 
- Welk systeem van kwantificering is aangewezen? 
De antwoorden op deze keuzevragen vormen de explicitering van bovenge
noemde transformatieregels. In feite zijn deze antwoorden ten dele 
reeds gegeven: 1. de kategorieën waarmee religieuze ontwikkeling kan 
worden geëvalueerd werden in 2/1 konceptueel gedefinieerd, 2. de bedoe
ling om in deze studie een vergelijkende inhoudelijke analyse te maken 
van de onderscheiden soorten van waardegebieden houdt tevens in voor 
welke eenheid van analyse wordt gekozen: namelijk voor het afzonderlij
ke waardegebied. 

Overzien we de keuzevragen van Holstl dan blijven nog een aantal keuzen 
en bewerkingen over met betrekking tot het systeem van kwantificering 
en de operationalisering van de konceptueel gedefinieerde kategorieën. 
Deze paragraaf behandelt de beoogde kwantificering en operationalise
ring waarbij achtereenvolgens primair de betrouwbaarheid en de validi
teit van de inhoudsanalyse in het geding zijn. 

S.l DE KWANTIFICERING 

Alle waardegebieden (1088 in totaal) van alle dertien personen werden 
door de onderzoeker geanalyseerd. Er werd dus niet volstaan met een 
steekproef uit het materiaal. Bij elk waardegebied werd nagegaan of het 
wel/niet paste in een of meerdere van de tien inhoudskategorieën. Daar
bij werden de belde volgende regele gehanteerd: 
1. Een waardegebied kan zo vaak geskoord worden als het elementen of 
kernen bevat die vallen onder verschillende inhoudskategorieën. 
2. Een waardegebied kan ook vaker geskoord worden voor dezelfde katego-
rie, maar dan dienen de betreffende elementen of kernen meer te zijn 
dan eenvoudige herhalingen (bijvoorbeeld wanneer hetzelfde nog eens 
met andere woorden wordt gezegd), ze dienen dan betrekking te hebben 
op verschillende ervarlngsaspekten. 
Deze beide regele sluiten aan bij de aard van het waardegebied: een ge
bied bezit "Gestalf'-kwalltelt zodat de onderdelen beschouwd kunnen 
worden als een samenhangende struktuur waarbij het geheel meer is dan 
de som der delen (zie Hermans, 1981, I, 40). Sommige delen van het ge
bied liggen echter meer centraal dan andere. Het meest centraal liggen
de gedeelte wordt de kern van het waardegebied genoemd. Nu is het in 
verband met de kwantificering van het grootste belang dat een waarde
gebied niet altijd één maar soms ook meerdere kernen kan bezitten. Om
dat de kern bepalend is voor de betekenis van het waardegebied -ze 
vormt met de rest van het gebied een figuur-achtergrondrelatie- ziet 
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de InhoudsanallBt zich in bet geval van een gebied met meer dan één 
kern geplaatst voor de keuze alleen de voornaamste of indien dat niet 
valt uit te maken ook de overige kernen te köderen. De belde koderings-
regels geven aan, dat ervoor gekozen werd om alle onderdelen van het 
waardegebied te köderen die gezien vanuit het kategorieënsysteem een 
kemfunktie bezitten. Dit houdt tevens in, dat de eenheid van analyse 
nader werd gedifferentieerd tot: "inhoudelijk relevante elementen van 
het waardegebied". De gekodeerde inhoudelijke elementen werden voorzien 
van de soortaanduiding van het waardegebied waarvan zij een onderdeel 
vormen. Dit Is terecht omdat de beoogde elementen "figureren" binnen 
de "Gestalt" van het waardegebied waardoor zij diens kleur aannemen. 
Hierna volgen enige voorbeelden die de toepassing van bovenstaande ko-
deringsregels kunnen verduidelijken: 

Het eerste voorbeetd betreft een waardegebied bestaande uit twee gedeel
ten die beide in het licht van het kategorieënsysteem Inhoudelijk rele
vant zijn en die verwijzen naar verschillende kategorieën (zie kode-
ringsregel 1.). Het gebied werd geformuleerd vanuit de situatie van het 
gebedspraktikum (soortaanduiding: gebedspraktikum): "Ik merk steeds va
ker wanneer ik stukken van mezelf afkeur; dit leidt tot meer zelfaksep-
tatle". Het eerste gedeelte vóór de puntkomma wordt gekodeerd als "Op
heffing van dissociatie" vanwege de toegenomen bewustwording-van-zich-
zelf die eruit spreekt en het tweede gedeelte ná de puntkomma wordt ge
kodeerd als "Autonomie in brede zin" vanwege de komponent "zelfaanvaar-
ding" die deel uitmaakt van deze kategorie. 

Het tweede voorbeetd betreft een waardegebied bestaande uit twee ge
deelten die beide inhoudelijk relevant zijn vanuit het perspektief van 
het kategorieënsysteem en die verwijzen naar dezelfde kategorie (kode-
ringsregel 2.). Het gebied werd geformuleerd vanuit de set "heden" 
(soortaanduiding: Oorspronkelijk Waardegebied (OW)): "Ik ben nu minder 
bang dat anderen teveel van me gaan verwachten omdat ik niet langer het 
gevoel heb aan alle verwachtingen te moeten beantwoorden en ik durf 
hiervoor in de groep opkomen". Zowel het gedeelte vóór het voegwoord 
"en" als het gedeelte erná worden gekodeerd als "Autonomie in brede 
zin". Het tweede gedeelte -en ik durf hiervoor in de groep opkomen-
verwljst weliswaar naar dezelfde kategorie als het eerste gedeelte, 
maar het is toch meer dan een eenvoudlge-herhaling-daarvan-in-andere-
woorden: het spitst het eerste gedeelte toe op een konkreet ervarlngs-
aspekt -de groepssituatie- waardoor het een extra dimensie toevoegt. 

Het derde voorbeeld tenslotte betreft een waardegebied bestaande uit 
drie gedeelten die inhoudelijk relevant zijn met het oog op het kate
gorieënsysteem. Het werd geformuleerd vanuit de set "heden" (soortaan
duiding: Oorspronkelijk Waardegebied (OW)): "Ik ben blij dat ik mezelf 
aan het worden ben, dat ik leer leven en durf leven. Met name durf ik 
beter met mijn gevoelens om te gaan". De eerste zin bestaat uit twee 
nevenschikkende gedeelten waarvan uitsluitend het eerste gedeelte wordt 
gekodeerd als "Autonomie in brede zin" omdat het tweede gedeelte als 
een herhaling-in-andere-woorden kan worden opgevat. De tweede zin wijst 
konkreet een der ervaringsaspekten aan waarop de eerste zin betrekking 
heeft. Deze verbijzondering wordt gekodeerd als "Affektleve ontwikke
ling". 
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Vatten we de belangrijkste punten samen: 
1. Het komplete materiaal wordt geanalyseerd aan de band van een tien
tal inboudskategorieën. 
2. De kodering geschiedt gedichotomiseerd: aangegeven wordt of een in
houdelijk kenmerk wel/niet past binnen een bepaalde kategorie (niét 
aangegeven wordt de mate waarin het daarin past). 
3. De eenheid van analyse -het waardegebied- wordt nader gedifferenti
eerd als: "inhoudelijk relevante elementen binnen het waardegebied". 
4. De inhoudelijk relevante elementen worden voorzien van de soortaan-
dulding van het waardegebied waarvan zij een onderdeel vormen. 
5. Het waardegebied wordt zo vaak gekodeerd als het elementen bevat die 
gezien in het licht van het kategorieënsysteem relevant zijn, mits deze 
elementen meer zijn dan eenvoudige herhalingen van elkaar en dus ver
wijzen naar verschillende ervaringsaspekten. 

5.7.2 Betrowùbaarheid 
Het gedeelte van een waardegebied dat leek te vallen onder de definitie 
van een inhoudskategorie werd door de onderzoeker genoteerd en voorzien 
van de soortaanduiding van het betreffende waardegebied. Zo ontstond 
per kategorie een lijst van elementen uit waardegebleden. Teneinde de
ze beoordeling van de onderzoeker op haar betrouwbaarheid te kontrole-
ren werden deze elementen eerst ontdaan van hun soortaanduiding en naar 
toeval gerangschikt en daarna werden zij voorgelegd aan een op het ter
rein der godadienstpsychologie deskundige beoordelaar met de vraag ze 
opnieuw te selekteren volgens de gegeven kategorieën. Daarbij kon hij 
gebruik maken van de beschrijving der inboudskategorieën (zie S.2/IV). 

Een goede maat voor de betrouwbaarheid der koderlng ie het percentage 
overeenkomstige beoordelingen per kategorie. Als kriterium voor een ak-
septabele betrouwbaarheid werd gekozen voor een percentage van tenmin
ste 75% overeenstemming tussen de belde beoordelaars. De deskundige be
oordelaar kreeg een lijst van 393 elementen. In 358 gevallen kwam hij 
tot een zelfde kategorisering als de onderzoeker: 91% overeenstemming. 
In onderstaande tabel wordt per kategorie het aantal elementen weerge
geven, het aantal gelijke beoordelingen en het percentage overeenstem
ming. 

TABEL: betrouwbaarheid van de kodering 

kategorie 

Autonomie in brede zin 

Receptiviteit 

Opheffing van dissociatie 

Affektleve ontwikkeling 

Gemeenschapszin 

Generativiteit/altrulsme 

Godsrelatie 

Polariteiten 

Beeldspraak 

Orde 

97 

N 

136 

74 

38 

23 

24 

29 

22 

18 

20 

9 

aantal 
gelijken 

124 

59 

38 

21 

23 

26 

22 

18 

20 

7 

% 

91 

80 

100 

91 

96 

90 

100 

100 

100 
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5.2 BESCHRIJVING VAN TIEN INHOUDSKATEGORIEEN 

Deze paragraaf bouwt voort op 2/1 waarin de kategorieën konceptueel 
werden gedefinieerd. Het ia nu zaak deze konceptuele definities zoda
nig te operationaliseren, dat aan de eis van validiteit tegemoetgeko
men wordt. Validiteit wordt doqrgaans gedefinieerd als de mate waarin 
een Instrument daadwerkelijk meet wat het beoogt te meten (zie Holst!, 
1969, 142). Een goede operationele definitie beantwoordt aan twee ver
eisten: ze vormt een geldige representatie van de koncepten van de on
derzoeker en ze wordt zo nauwkeurig en scherp omschreven, dat de ln-
houdsanalist er voldoende houvast in vindt om tot een betrouwbare be
oordeling te komen (p.95). 

5.2.1 Autonomie in brede zin 

Deze kategorie omvat een vijftal komponenten: 
1. Zelfbepaling. De persoon handelt vanuit een innerlijke maatstaf. Hij 
kan zich onafhankelijk opstellen, met name is hij in staat om een zeke
re weerstand te bieden tegen groepsdruk. Hij durft zijn eigen weg te 
gaan, zelfs als hij daartoe zou moeten afwijken van gevestigde princi
pes. Doorgaans weet hij wat hij wil en wat hij niet wil,hij heeft een 
eigen standpunt, kan keuzee maken, beslissingen nemen. 
2. Vaardigheid. De persoon handelt bekwaam. Hij weet de Juiste stappen 
te zetten om zijn zelfgekozen doeleinden te bereiken. 
3. Kontrole. De persoon beheerst enigermate zijn omgeving. Hij oefent 
effektief invloed uit op zijn omgeving. 
4. Zet f-aanvaarding. De persoon wordt gekenmerkt door een zekere zelf
bewustheid, hij durft zichzelf reëel en kritisch onder ogen te zien. 
Gevoelens van schuld en schaamte kunnen er zijn, maar deze hebben niet 
het laatste woord. Hij gaat ervan uit, dat hij er best mag zijn mét 
zijn fouten en mét zijn zwakke kanten. 
5. Zelf-expressie. De persoon poogt zichzelf te ontplooien, zijn moge
lijkheden te realiseren. De persoon doet wat hij kan, hij forceert 
zichzelf niet. Dat geldt ook in het kontakt met anderen: hij probeert 
niet krampachtig een façade op te houden. De persoon heeft het gevoel 
"zichzelf te zijn". 

N.B.: inhoudelijke elementen mogen slechte dán gekodeerd worden Indien 
zij een feitelijkheid weergeven en niet wanneer zij een wenselijkheid 
uitdrukken. Bijvoorbeeld: "ik voel mij sterker" wordt wél gekodeerd en 
"ik zou mij graag sterker willen voelen" niet. 

5.2.2 Receptiviteit 

De persoon verhoudt zich niet op een beheersende, maar op een ontvanke
lijke wijze tegenover de werkelijkheid. Het aksent ligt niet meer pri
mair op het vat hebben op de dingen, maar op het zich ervoor openstel
len. De hier bedoelde verhouding tot de werkelijkheid mag niet worden 
opgevat als loutere passiviteit, integendeel, er is een specifieke 
(niet krampachtige) vorm van koncentratie, aandacht vereist. 

Omdat nonverbale symboliseringen meer in de lijn liggen van een nlet-
beheersende benadering van ervaringen (in tegenstelling tot verbale) 
worden deze ook tot deze kategorie gerekend. 

Enige voorbeelden: onbevangen luisteren, aktieve passiviteit, meer aan 
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leven overlaten, bewogen worden, genieten van: muziek/natuur/liturgie/ 
warmte/lichamelijk kontakt, ervaringen toelaten. 

5.2.3 Opheffing van dissociatie 

Bewust van iets worden. Ervaringen niet meer verdringen. Het begrip 
wordt ruim genomen: in het algemeen als iemand dingen ontdekt, bewust 
wordt, merkt, die hem voorheen ontgingen of wanneer hij nu verbanden 
legt die hij eerder niet zag. 

Enige voorbeelden: ik ontdek, dat ik mijn afhankelijke positie op ande
ren afreageer; ik merk nu, dat ik mijn kwaadheid inslik; in het kontakt 
neem ik geen initiatief uit vrees voor afwijzing. 

5.2.4 Affektieve ontwikkeling 

Verbreding en verdieping van het gevoelsleven. Ook: gevoelens verwer
ken , afronden, afsluiten. 

Enige voorbeelden: gevoelens mogen grotere rol spelen, door m'n ogen 
met m'n hart kijken, je gevoelens vertrouwen. 

5.2.5 Gemeenschapszin 

Van gemeenschapszin is sprake als men de dingen vooral samen wil bele
ven, ondernemen e.d. De gezamenlijkheid als zodanig wordt als een waar
de opgevat. 

Enige voorbeelden: genieten van vriendschap, ondergaan van gemeenschaps
gevoel, intens menselijk kontakt, als 't "klikt" tussen mensen, ver
trouwen in de groep, blij zijn met familieband, verbondenheid met men
sen. 

5.2.6 Generativiteit/altruisme 

Erkenning van en zorg voor de belangen van anderen; tegenstelling van 
egoïsme. Van nut, van betekenis willen zijn voor anderen. Dit kan ook 
blijken uit het feit, dat men zich wil aansluiten bij een beweging met 
een ideëel doel (bijvoorbeeld Amnesty International). 

Enige voorbeelden: anderen graag helpen, zich willen inzetten voor an
deren, het leven draaglijker willen maken voor anderen. 

5.2.7 Godarelatie 

Deze kategorie omvat elke impliciete of expliciete verwijzing naar een 
godsrelatie. 

Enige voorbeelden: waarde hechten aan Gods barmhartigheid, het zinloze 
in deze wereld voert me naar religieuze grondvragen, Je openstellen 
voor anderen is een konditie om iets van God te kunnen beseffen. 

5.2.8 Polariteiten 

De erkenning van met het bestaan gegeven tegenstellingen zoals: leven 
en dood, vrij zijn en moeten, vreugde en verdriet, sterk zijn en zwak, 
goed en slecht, positief en negatief, geven en ontvangen enz. Het be
treft dus geen tegenstellingen zondermeer, maar polen die tot elkaar 
in een spanningsverhouding staan, die elkaar oproepen en die bijeenho-
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ren. Het overstijgen van een dualisme zoals bijvoorbeeld licbamelljk-
geestelijk impliceert daaroa de erkenning van een polariteit. 

5.2.9 Beeldspraak 

Een gedachte, begrip, ervaring enz. door middel van een beeld uitdruk
ken. Ook verwijzingen naar beeldende teksten worden tot deze kategorie 
gerekend. 

Enige voorbeelden: mensen zien als "gave", skriptie aan de "stroom" wil
len schrijven; in een waardegebied wordt naar een Schrifttekst verwe
zen, bijvoorbeeld Ella. 

5.2.10 Orde 

Een zekere lijn zien in het eigen leven, de kontinulteit ervan ervaren. 
Het eigen levensverhaal is geen chaos, maar een geschiedenis, een ver
haal. 

Enige voorbeelden: de verbinding zien van het verleden via het heden 
naar de toekomst, de dingen op een rijtje zetten. 
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HOOFDSTUK V: ANALYSE OP INDIVIDUEEL NIVO 

In dit hoofdstuk worden twee personen besproken volgens de methode van 

de case study: persoon В in het eerste deel en persoon H In het tweede 

deel. Persoon В werd ter bespreking gekozen omdat hij kan gelden als 

een goede representant van de groep: hij maakt een ontwikkeling door 

in de richting van meer geestelijke en religieuze gezondheid. Aan deze 

ontwikkeling wordt in belangrijke mate bijgedragen door van tijd tot 

tijd (om de paar jaar en soms Jaarlijks) een religieuze training te vol

gen. De beoogde ontwikkeling verloopt niet eenzijdig maar veelzijdig. 

Zo zien we bij persoon В een aantal belangrijke ontwikkelingen samen

gaan: 

- Ontwikkeling in de richting van meer autonomle-in-brede-zin: zelfbe

paling, vaardigheid en kontrole, zelfaanvaarding en zelfexpressie. 

- Naast deze ontwikkeling naar een meer beheersende benadering van de 

werkelijkheid zien we tegelijk een ontwikkeling ontstaan in de rich

ting van meer receptiviteit en een toenemende allocentrische percep

tie: er ontstaat een vruchtbare spanning tussen "in de hand houden" 

en "loslaten". 

- De persoon leert tot zelfverstaan te komen mede via de beeldende en 

symbolische taal van de religieuze traditie. 

Persoon H werd ter bespreking gekozen omdat zij met de groep kontras-

teert. Haar ontwikkelingsproces stagneert en het gevolgde gebedsprak-

tikum blijkt geen perspektlef te bieden. Als enige evalueert zij het 

gebedspraktikum negatief. Wat betreft het zelfonderzoek was zij aanvan

kelijk ambivalent: tot op het laatste moment dacht zij erover af te 

bellen. Deze ambivalentie maakte later plaats voor een positieve evalu

atie van het zelfonderzoek. 

EERSTE DEEL: DE PROCESBEVORDERING VAN PERSOON В 

1 TER INLEIDING 

Persoon B, 52 jaar oud, werkt a ls kapelaan samen met enige k o l l e g a ' s 
onder le id ing van een pastoor-teamleider in een brabantes dorpeparochie. 
Hij heeft al eerder deelgenomen aan re l ig ieuze trainingen in 1974 en in 
1976. De eers te , een zogenaamd geloofspraktikum, betekende een keerpunt 
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in zijn leven. "Toen ben ik begonnen te leven. Ik leerde mijn gevoels

leven ontdekken. Ik durfde vreugde en pijn gaan voelen. Hisachien was 

die pijn geboortepijn". De re-integratie van zijn gevoelsleven be

schrijft hij als een identiteitskrisis: "halverwege dat eerste prakti-

kum had ik het gevoel, dat ik niet eerlijk was. Ik wist niet meer wat 

waar was en wat ik me verbeeldde. Ik was mezelf gewoon kwijt". Het eer

ste zelfonderzoek vindt plaats op een moment dat al enige jaren een be

langrijke ontwikkeling aan de gang is. Persoon В zegt het heel beeldend: 

"als de eerste praktika "ontginnen" waren, dan was het Jongste (gebeds-

praktikum 1978) "wieden"". 

2 VERANDERINGEN VAN HET EERSTE ZELFONDERZOEK VIA HET TWEEDE 

NAAR HET DERDE 

2.1 KWANTITATIEF 

2.1.1 Het Algemene ervaren (A), het Ideale ervaren (I) en het Algemene 
religieuze ervaren (AR) 

Een vraag die men zich hierbij zal stellen is of er sprake is van pro

cesbevordering. Een gunstige verandering bestaat over het algemeen in 

een stijging van positieve gevoelens (P) en tegelijk een daling van ne

gatieve gevoelene (N). De affektieve generaliseringen A, I en AR ver

schaffen een vlot zicht op de mate van procesbevordering. Onderstaande 

tabel a/V laat zien, dat de positieve gevoelens van A en AR toenemen 

terwijl tegelijk de negatieve gevoelens afnemen. Het derde zelfonder

zoek (Z03) vormt een uitzondering: er is een toename van negatieve ge

voelens van het Algemene ervaren (A), echter niet tot het oorspronkelij

ke nivo in het eerste zelfonderzoek (Z01). Afgezien van een daling der 

negatieve gevoelens in het tweede zelfonderzoek (Z02) blijft het Ideale 

ervaren (I) nagenoeg konstant. De kwantitatieve veranderingen van A, I 

en AR duiden op een procesbevordering. 

TABEL a/V: Overzicht kuantitatieve veranderingen 

Verloop positieve en negatieve gevoelens (P;N) van de affektieve gene
raliseringen van het Algemene ervaren (A), het Ideale ervaren (I) en 
het Algemene religieuze ervaren (AR) 

Z01 Z02 Z03 

А 33;23 39;13 43;17 

I 56; 6 SS; 2 55 ; 5 

AR 35;25 43; 11 48; 9 

Verloop gemiddelden van positieve en negatieve gevoelene (P;N) van Al
gemene (A) en van Religieuze (R) gebieden (inklusief aspektenanalyses) 

η ZOl η Z02 η Z03 

A-gebieden 18 23;15 16 21; 6 16 29; 8 

R- " 11 30; 11 7 31; 1 6 43; 4 
A+R- " 29 26;13 23 24 ; 4 22 33 ; 7 
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2.1.2 De gemiddelde affektieve laxiHteit van Algemene en Religieuze 
gebieden 

De affektieve generaliseringen van het Algemene ervaren (A), het Ideale 
ervaren (I) en het Algemene religieuze ervaren (AR) worden meer bepaald 
door de aktualiteit dan het totaal der gebieden. Het is daarom zinnig 
om de mate van procesbevordering ook te toetsen aan de gemiddelden van 
positieve en negatieve gevoelens berekend over alle waardegebieden. 
Daarbij laten zich religieuze waardegebieden (R-gebieden) onderscheiden 
van nlet-religieuze waardegebieden (A-gebieden). Bovenstaande tabel a/V 
laat een opmerkelijk resultaat zien. Voor A-gebieden, R-gebieden en 
A+R-gebieden geldt, dat de positieve gevoelens in de eerste cyklus van 
Z01 naar Z02 min of meer gelijk blijven en dat ze in de tweede cyklus 
van Z02 naar Z03 sprongsgewijze toenemen. Daarentegen dalen de negatie
ve gevoelens sprongsgewijze in de éérste cyklus van Z01 naar Z02 ter
wijl slechts een geringe verandering (lichte stijging) plaatsvindt in 
de tweede cyklus van Z02 naar Z03. De veranderingen lopen niet parallel, 
zoals men zou verwachten, maar er treedt een fase-verschuiving op: de 
daling der negatieve gevoelens vindt plaats in de eerste periode (Z01-
Z02), de stijging der positieve gevoelene ijlt daarop na en komt pas 
in de tweede periode (Z02-Z03). Op grond van deze kwantitatieve gege
vens kan men niet zeggen welke cyklus nu de meeste veranderingen laat 
zien. In ieder geval toont de eerste procesbevordering door een daling 
der negatieve gevoelens en de tweede procesbevordering door een stij
ging der positieve gevoelens. Niettemin schijnt het mij toe, dat uit
eindelijk de tweede cyklus de belangrijkste veranderingen laat zien. 
Maar dit zeg ik op basis van kwalitatieve gegevens. 

2.2 KWALITATIEF 

2.2.1 Labelmodifikatie en verschuiving in rangorde der gevoelens 

De tweede cyklus van Z02 naar Z03 laat zich typeren als de cyklus waar
in de meeste veranderingen voorkomen. Van de 29 waardegebieden in Z01 
zijn er slechts 2 aan labelmodifikatie onderhevig (zie onderstaande ta
bel b/V, gebieden nrs. 3 en 16). De tweede cyklus bevat veel meer label
modif ikaties: 15 van de 23 gebieden worden gemodificeerd (tabel b/V: 
6 A-gebieden, 2 ZO-gebieden en 7 GP-gebleden). Dat de tweede cyklus de 
typische veranderingscyklus is wordt ook nog bevestigd door de grotere 
verschuiving in rangorde der gevoelens. Bij het in tabel c/V (affekthi-
erarchie) toegepaste kriterium zijn er in de tweede cyklus dubbel zo
veel verschuivingen in rangorde als in de eerste cyklus. Met andere 
woorden, in de tweede cyklus wordt het kleurenpalet der toegepaste ge
voelens in veel sterkere mate gewijzigd dan in de eerste cyklus. 

Dit alles is enigszins verrassend. Men zou verwachten, dat de eerste 
cyklus -die het gebedspraktikum bevat- de veranderingscyklus zou zijn. 
Heeft persoon В aan het gebedspraktikum geen nieuwe perspektieven kun
nen ontlenen? Persoon В geeft op deze vraag zelf het antwoord. Dit ant

woord luidt bevestigend: het gebedspraktikum in 1978 biedt relatief 

geen nieuws. Maar dat was Juist wel het geval met een eerder praktlkum, 

een zgn. geloofspraktlkum, gevolgd in 1974. Dat was toen een echte omme

keer. Persoon В spreekt van een "geboorte" en "ontginnen van nieuw ge

bied". Persoon В beoogt met de gebedspraktlka van 1976 en 1978 een 
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voortzetting en versteviging von de eerder op gang gekomen ontwikke
ling. Hij spreekt van "wieden". Het gebedspraktikum van 1978 tijdens de 
eerste cyklue van het zelfonderzoek kan nen zien als een nieuwe slag 
aan een draaiend vliegwiel. Ook de tweede cyklus laat zich beter be
schrijven als een voortgaande ontwikkeling dan als een verandering. Dit 
lijkt in tegenspraak met het hiervoor gezegde. De tweede cyklus bevat 
weliswaar veel meer labelmodifikaties dan de eerste, maar deze modifi-
katies konvergeren in één wezenlijke, centrale ontwikkelingslijn: be
vordering der autonomie. Volgens persoon В vond deze ontwikkeling haar 
voornaamste oorsprong in het geloofspraktikum van 1974. 

2.2.2 Eliminatie 

In de eerste cyklus worden 17 gebieden geëlimineerd en in de tweede 2 
gebieden. Waarom heeft persoon В zoveel ZOl-gebleden geëlimineerd? Ta
bel b/V laat zien, dat bijvoorbeeld alle gebieden met betrekking tot 
het verleden worden geëlimineerd met uitzondering van gebied 3. Persoon 
В wil met deze eliminatie niét aanduiden, dat hij zijn verleden onbe
langrijk zou vinden. Integendeel, hij wil ermee uitdrukken, dat zijn 
verleden nu een integraal onderdeel vormt van zijn bestaan, iets waar
tegen hij zich niet meer hoeft af te zetten. Het is nu zijn verleden 
geworden en hij is blij met de orde die hij ziet in zijn leven van het 
verleden naar het heden. Met de eliminatie van de gebieden met betrek
king tot het verleden wil hij zijn streven naar autonomie onderstrepen. 
Hij zegt ermee, dat hij zijn verleden niet meer als ekskuus wil gebrui
ken. Het is met name zijn zelfonderzoek dat hem bewust maakt van zijn 
veranderde houding tegenover zijn verleden (vgl. gebieden nrs. 13 en 14 
in Z02 uit de aspektenanalyse van het zelfonderzoek). Behalve de aksen-
tuering van zijn streven naar autonomie dient de eliminatie van zovele 
ZOl-gebieden nog een ander doel: overzichtelijkheid. Dit doel valt sa
men met een kemfunktie van de zelfkonfrontatiemethode. Hoewel vele ge
bieden weggelaten worden is er psychologisch gezien geen sprake van e-
limlnatie, maar van kristallisatle of uitzuivering. Door het overbodige 
weg te laten wil persoon В meer zicht krijgen op de essentie van zijn 
waarderingsleven; hij wil eenvoudig door de bomen het bos blijven zien. 

Om welke wezenlijke punten het gaat kan duidelijk worden door een nade

re bespreking van enige labelmodifikaties (zie 2.2.3). 

TABEL b/V: Overzicht hùalitatieve егапаегітідеп 

Labe Imodifikatie 

ZOl -

3 m 

S = 

9 = 

14 -

16 m 

17 = 

22 = 

Z02 

1 
2 
3 

β 

7 
8 
11 

-

"m" betekent 
ll

 =
 l» It 

Z03 Aspektenanalyse 

1 zelfonderzoek 

2 Z02 - Z03 

3 1 3 )
 . 12 

5 14) " " 

^ 15 m 13 

10 

: labelmodifikatie 
" handhaving 

Aspektenanalyse 
gebedspraktikum 

Z02 
16 

17 

19 
20 
21 

23 

- Z03 

m 14 

m 16 

m 18 

m 19 

m 20 
m 22 

De nummers verwijzen naar de waardegebieden in bijlage l/V 
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TABEL b/V (vervolg) 

Labeleliminatie 

ZOl-gebieden n r e . : 1 2 4 5 β 7 9 12 13 19 21 23 25 2β 27 28 29 
Z02- " " : 5 en 12 

Labeltoevoeging 

In Z02: 22 
In Z03: 11 en 15 

TABEL c/V: Affekthiërarahie: rangorde υαη meeet naar 
voelens op 

Rang-
пшпшег ZOl 

1 EIGENWAARDE 2.7 
2 GELUK 2.6 

3 VREUGDE 2.4 

4 ENERGIE 2.4 

5 VRIJHEID 2.3 
β VERTROUWEN 2.2 .• 
7 gespannen ЪЛ^^/^ 
8 RUST 1.9 > < 

9 WARMTE 1.9 N. 
10 LIEFDE 1.9 ^ 

11 GENIETEN 1.7 ^ 
12 SAAHHORIG 1.7 y S 
13 zorgen 1.7 У^ 
14 VEILIG 1.6^ 

15 minderwaard.1.β 
16 eenzaam 1.4 
17 machteloos 1.3*. 
18 angst 1.2 ^*

4
^ 

19 teleurst.1.1 
20 zichzelf niet 1.0 
21 kwaad 0.7 
22 schuld 0.6 
23 ongelukkig 0.4 
24 neerslachtig 0.4 

minat gebruikte ge-
Ъааіа van de gemiddßlde frekuentie per gevoelen 

Z02 

EIGENWAARDE 2.9 
VREUGDE 2.5 
ENERGIE 2.4^v. ^ X * 
JIUST 2.3 ^ ^ s ^ 

^/^GEIMK 2.3 ^ ^ 4 ^ . 
^ VRIJHEID 2.1 *^ ^ v , 

GENIETEN "> 1 
VERTROUWEN 1.8 ^ ^ , 
VEILIG 1.7 ^ Х Г 

^ WARMTE 1.5 ^ ^ 
/N. SAAMHORIG 1.2 ^ 

^gespannen 0.8 

LIEFDE 0.8 ^
4
^ ^ 

zorgen 0.7 ^"»N^^ 

minderwaard. 0.6 ^s¿ 
eenzaam 0.5 / 
angst 0.4 / 
tol olir·«- η л. / 

^V^zichzeH niet 0.3 f\^ / 

neerslachtig 0.1 

schuld 0.1 
ongelukkig 0.1 

Z03 

EIGENWAARDE 3.7 
^VRIJHEID 3.6 

ENERGIE 3.4 

RUST 3.1 

GELUK 3.1 
VERTROUWEN 3.0 

•"̂ VREUGDE 2.9 

-SAAMHORIG 2.2 

VEILIG 2.2 
NïENIETEN 2.1 
WARMTE 1.7 
LIEFDE 1.7 
machteloos 1.0 

rzorgen 1.0 
eenzaam 0.9 

^gespannen 0.9 
iwaad 0.6 
'minderwaard 0.6 
angst 0.5 
neerslachtig 0.5 
schuld 0.4 

Vzlchzelf niet 0.-
teleuret.0.2 
ongelukkig 0.2 

- In deze tabeΖ wordt een versohuiving in rangorde van meer dan drie 
plaatsen aangegeven met een pijl 
- De aijfere achter de gevoelens stellen de gemiddelde frekwentie voor 
- Ter ondereoheiding van de negatieve gevoelene werden de positieve in 
hoofdletters getypt 
- Zie voor een onverkorte weergave der gevoelens bijlage 2/II 
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2.2.3 De labelontwikkelingen (modifi'katieB) afzonderlijk besproken 

ONTWIKKELING 1. 

ZOl 3 (verleden) Mijn moeder werd heel aterk geleefd door wat ze dacht 
dat de mensen zouden kunnen zeggen; ik heb dat zélf ook heel sterk 
(gehad). (0;23) 

Z02 1 (verleden) Ik werd héél sterk geleefd door wat ik dacht dat de 
mensen zouden kunnen zeggen. (2;16) 

Z03 1 (verleden) Ik werd heel sterk geleefd door wat ik dacht dat de 
mensen van mij verwachtten. (6;19) 

Het is interessant om te zien hoe persoon В door een subtiele wijziging 
-bijvoorbeeld onderstreping van 'n enkel woord- een belangwekkende ont

wikkeling Juist extra in het licht stelt. In ZOl vestigt persoon В de 

aandacht op het voor hem belangrijkste aapekt van dit gebied: zich la

ten leven. Door een nevenschikkende zinsbouw plaatst hij zichzelf en 

zijn moeder op één lijn: beiden werden geleefd. Hoewel de formulering 
konstaterend gesteld is, suggereert zij toch een oorzakelijk verband 
en dus een ekskuus: omdat moeder zo sterk geleefd werd laat ik mij ook 
teveel door anderen bepalen. In Z02 vermijdt persoon В deze suggestie 
door zijn moeder niet meer te noemen. In Z03 gaat hij nog een stap ver

der. Hij zet een streep onder het onderwerp -ik- en hij benadrukt daar

mee de eigen verantwoordelijkheid voor zijn afhankelijke opstelling. 

ONTWIKKELING 2. 

ZOl 8 (heden) Ik ben blij dat ik mezelf aan 't worden ben, dat ik leer 
leven en voorzichtig durf te leven. Met name de ontdekking van mijn 
gevoelsleven dat ik -probeer te leren hanteren, (léven i.p.v. ge-
leef d worden of me laten leven). (28;4) 

Z02 2 (heden) Ik ben blij dat ik mezelf aan 't worden ben, dat ik leer 
leven en voorzichtig durf te leven. Met name de ontdekking van mijn 
gevoelsleven dat ik probeer te leren hanteren, (léven i.p.v. ge
leefd worden en/of me te laten leven). (29;3) 

Z03 2 (heden) Ik ben blij dat ik mezelf aan 't worden ben, dat ik leer 
leven en dur/ te leven. Met name durf ik beter met mijn gevoelene 
om te gaan. (48;2) 

Zoals gezegd, persoon В is gaan leven naar de verwachtingen van anderen 
om in hun gunst te komen en om zodoende de in zijn Jeugd gemiste aan

dacht en bevestiging te kompenseren. Wat hij zelf voelde, wilde of ver

langde moest hij wegduwen, verdringen. Dit is des te erger omdat daar

mee een belangrijk deel van de oriëntatie op de werkelijkheid, het in
nerlijk kompas, wordt uitgeschakeld. Immers, gevoelens verschaffen ken
nis omtrent de werkelijkheid. In zijn waarderingstheorie benadrukt Her
mans ook het kognitieve aspekt van de gevoelene. Door zich van de waar-
deringszijde van zijn bestaan te distantiëren sneed persoon В zich te
vens af van een bron van mogelijk zelfvertrouwen. Steeds meer raakte 

hij zo aangewezen op een koersbepaling door anderen, op een externe nor-
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mering. Deze fatale vicieuse cirkel tracht persoon В te doorbreken door 

weer te leren luisteren naar zijn gevoelens. In Z01 en Z02 legt persoon 

В de relatie tussen de ontdekking van zijn gevoelsleven en zelfbepaling. 

In Z03 blijkt, dat deze relatie is gevalideerd: hij durft feitelijk be

ter omgaan met zijn gevoelens. 

ONTWIKKELING 3. 

Z01 9 (heden) Ik laat me soms toch nog leven door te weinig tegenspel 
aan de teamleider waar 't toch om mijn overtuiging, mijn zienswij
ze gaat.(Ik vind dat onrechtmatige zelfverloochening). (6;26) 

Z02 3 Label gehandhaafd. (2;14) 

ZOZ 3 (heden) Ik geef meer tegenspel aan mijn teamleider maar zoek vaak 
eerst steun bij derden. (29;15) 

Als toetssteen voor zijn ontwikkeling in de richting van autonomie han

teert persoon В zijn tegenspel aan de teamleider. In Z01 en Z02 konfron-

teert persoon В zich met zijn nog feitelijk in gebreke blijven op dit 

punt. In Z03 konstateert hij, dat hij een stap vooruit heeft gezet. Wel 

blijkt het nog vaak nodig om eerst bij derden steun te zoeken. 

ONTWIKKELING 4. 

Z01 14 (toekomst-geloof) Vroeger maakte ik mezelf kapot om een heilige 
te worden; nu wil ik mezelf helen -volgroeid mens worden-. In dienst 
daarvan staat mijn geloven. (23;10) 

Z02 6 Label gehandhaafd. (28;2) 

Z03 5 (toekomst-geloof) Ik wil nu nog heilig worden maar het houdt nu 
voor mij in: mezelf helen -volgroeid mens worden- en mijn heelheid 
delen met anderen zodat het voor hen heilzaam is (heilig overstijgt 
voor mij nu nog duidelijker de dualismen: aards-hemels, profaan-sa-
kraal, lichamelijk-geestelijk). (S4;0) 

In zijn studie over geloof en geestelijke gezondheid wijst Fortmann op 

de neurotlserende kloof die het christendom teweeggebracht heeft tussen 

hoog en laag: hemel en aarde, engelen en duivels, hoofd en hart, goed 

en slecht (1968, 3b, 67,9 p.104). De hoge eisen van het christendom kun

nen deze kloof schier onoverbrugbaar maken: altijd zal men tekort blij

ven schieten (1968, 67,14 p.12). Door streven naar heiligheid, naar het 

volmaakte, door gehoorzame aanpassing aan een externe autoriteit tracht

te persoon В zijn innerlijke onzekerheid en gevoelens van falen, schuld, 

angst en schaamte te overwinnen. Hij leefde volgens het principe: ik 

mag er slechts zijn als ik mijn best doe, als ik niets, maar dan ook 

helemaal niets verkeerd laat gaan. Dit principe, gevoed door een stren

ge geloofsmoraal, verhinderde persoon В om zich te verzoenen met zich

zelf -zijn mogelijkheden, zijn beperkingen, zijn eindigheid-. Het oude 

geloof van persoon В vervreemdde hem van zichzelf, het ontnam hem alle 

vrijheid van beweging, het was als een knellend dwangbuis. In ZOl en 

Z02 zegt persoon B, dat hij zichzelf niet langer kapot wil maken om een 

heilige te worden, maar dat hij zichzelf wil helen, een volgroeid mens 

wil worden, én dat hij in dienst daarvan zijn geloven wil stellen. Maar 
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dat Boet dan wel oen heel ander geloven zijn waarop persoon В hier 

doelt: een geloven dat de gespletenheid tussen hoog en laag herstelt. 

Dit blijkt Inderdaad het geval. Vanuit het voorgaande zal het duidelijk 

zijn hoe groot de onmekeer In de religieuze ontwikkeling Is die persoon 

В bij zichzelf vaststelt. De kloof wordt gedicht. HIJ zegt: "heilig o-

verstljgt voor mij nu nog duidelijker de duallemen: aards-hemels, pro-

faan-sakraal, lichamellJk-geestelljk". 

ONTiriKKELING S. 

Z01 16 (aktiviteit II) Ik vind 't spijtig dat ik nauwelijke iete andere 
doe dan werken. Door mijn perfektionieme en faalangst durf ik ont
spanning in mijn leven naiauelijks een plaats te geven. (3;28) 

Z02 7 (aktiviteit) Ondanks mijn perfektionieme en faalangst durf ik ont
spanning een ruimere plaats te geven. (10;6) 

Z03 6 Label gehandhaafd. (26;14) 

Door zijn perfektionieme en faalangst durfde persoon В ontspanning in 

zijn leven nauwelijks een plaats te geven. Aan de invloed van het ge-

bedspraktikum en iets minder aan het zelfonderzoek schrijft hij het toe, 

dat hij aan ontspanning nu wel een ruimere plaats durft te geven. Dit 

gegeven is In z'n eenvoud en konkreetheid én in het licht van het voor
gaande, een onmiskenbare stap vooruit. 

ONTWIKKELING β 

Z01 1? (aktiviteit-geloof) Mijn geloof zet mij aan om mijn weg naar de 
ander te blijven zoeken over de blokkadee heen (als anderen m.i. 
onvoldoende gemotiveerd zijn); mijn inspiratiebron daarbij is Jezus 
van Nazareth die ook bij de tollenaar enz. zich ophield. (36;18) 

Z02 8 Label gehandhaafd. (22;2) 

Z03 7 (aktiviteit-geloof) Ik zet me in om pastoraat van de uitnodiging 
te beoefenen, maar ik vrees soms dat ik daarbij toch nog tol betaal 
aan mijn neiging tot perfektionieme en nog krampaahtig trouw willen 
blijven aan mezelf waardoor ik dan eerderbedreigend-veeleisend ben 
dan uitnodigend. (7;17) 

In Z01 en Z02 beschrijft persoon В hoe hij, geïnspireerd door de figuur 
van Jezus van Nazareth, ondanks barrières kommunlkatle tot stand brengt 
•et ongemotiveerde parochianen. In Z03 stelt persoon B, dat hij zich 
inzet om pastoraat van de uitnodiging te beoefenen. Haar een uitnodi
gende houding kan gemakkelijk in de buurt komen van misplaatste vrien
delijkheid door het achterhouden van eigen overtuiging, standpunt en 
inzicht. Echter, daarvoor is persoon В zeer beducht. Hij wil zich Im
mers Juist bevrijden van een dergelijke onrechtmatige zelfverloochening! 

Hij wil eindelijk opkomen voor zichzelf. Indien hij daarin rigoureus en 

rigide tewerk gaat dan valt hij ten prooi aan een soort van meta-perfek-

tionisme. Persoon В kent het gevaar van deze dubbele bodem. Hij heeft 

gemerkt, dat hij soms toch nog op krampachtige -perfektionlstische- wij

ze trouw wil blijven aan zichzelf en hij stelt bovendien vast, dat hij 

daardoor In zijn pastorale werk niet uitnodigend is maar eerder bedrel-
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gend-veeleisend. Persoon В kan zijn zeif-heling relativeren. Dat bevee-

tigt de autentlcitelt ervan; hij wordt geen "groei-freak". Evenmin 

wordt hij bet slachtoffer van een mogelijke paradoxale zeif-opdracht: 

doe Je best, Je beet niet meer te doen! 

ONTWIKKELING 7. 

Z01 22 (denken) Ik denk veel over mijn ateroen; 'n mogelijk ziektepro
ces met vereenzaming: "de patiënt van kamer 617 heeft zojuist ge
beld" -nummer worden, niet meer meetellen-...(3;24) 

Z02 11 Label gehandhaafd. (1;8) 

Z03 10 (denken) Ik denk veel over mijn sterven, 'n mogelijk ziektepro
ces met vereenzaming en afhankelijkheid die tekort doet aan mijn ge
voel van eigenwaarde en vooral ook de beslissende overgave, het le
ven af te geven. (9;11) 

De gevoelens omtrent zijn existentiële eindigheid worden door persoon 
В zeer treffend en beeldend verwoord: gevoelens van eenzaamheid, licha

melijk verval, 'n nummer te worden, niet meer mee te tellen. HIJ beseft 

verder hoe een toenemende afhankelijkheid zijn gevoel van eigenwaarde 

kan aantasten, de moeite die hij zal hebben met wat hij noemt de beslle

sende overgave, het leven af te geven. De konkrete, nabije beschrijving 

toont aan, dat persoon В zijn gevoelens, ook als deze moeilijk zijn, 

niet uit de weg wil gaan. Ervaren en symbolieeren lijken elkaar hier 

dicht te naderen. Het het oog op religieuze ontwikkeling is het van be

lang nog op te merken, dat persoon В in Z03 de existentiële polariteit 
van "in de hand houden" en "loslaten" aan de orde stelt. 

Samengevat : 
Kwantitatieve analyse laat een gestage procesbevordering zien van Z01 
via Z02 naar Z03. De in Z02 verwachte piek ná het gebedspraktikum blijft 
uit. De periode van het zelfonderzoek vormt een onderdeel van een reeds 
langer aan de gang zijnde ontwikkeling. Deze ontwikkeling -naar autono
mie- acht persoon В op gang gekomen en verder gestimuleerd door ervarin
gen tijdens religieuze ontmoetingsgroepen in 1974, '76 en '78. 

Kwalitatieve analyse toont aan de hand van de 1abelontwikkelingen 1 t/m 

7 verschillende aspekten van ontwikkeling naar autonomie: 

1. Verantwoordelijkheid nemen voor de eigen geschiedenis, het verleden 

niet meer hanteren als ekskuus voor het heden. 

2. Luisteren naar de eigen gevoelens als middel tot zelfbepaling. 

3. Een toetssteen voor de mate van zelfbepaling: de hoeveelheid geboden 

tegenspel tegenover autoriteit, I.e. de teamleider. 

4. Het negatieve effekt, i.e. distantiëring van de eigen ervaring ten
gevolge van de hoge eisen en de kloof tussen hoog en laag in het chris
tendom. Verzoening met zichzelf, het eigen gevoelsleven -zelfakseptatie-
vanult een vernieuwde geloofsopvatting waarin de gespletenheid tussen 
hoog en laag is opgeheven. 
5. Bevrijding van werkdwang (vluchten in het werk). Ruimte durven maken 
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voor eigen behoeften, i.e. de behoefte aan ontspanning en vrije tijd. 
6. Het overwinnen van barrières in de pastorale komaunikatie met onge
motiveerde parochianen (mede) door middel van identifikatie met een 
krachtige bijbelse figuur (rolovemame in de zin van Sundén). Het ande
re woorden: bevordering van autonomie door rolovername. Bevrijding van 
een krampachtig voor zichzelf móeten opkomen: zichzelf kunnen relative
ren. 
7. Integratie van grens-ervaringen. Het leren omgaan met gevoelens om
trent de eigen beperktheid en eindigheid: zoeken naar een balans in de 
existentiële polariteit van "in de hand houden" én "loslaten". 

3 ASPEKTENANALYSE VAN ZELFONDERZOEK EN GEBEDSPRAKTIKUM 

De volgende vragen kunnen hier gesteld worden: 
1. Hoe ervaart persoon В het gebedspraktlkum in vergelijking met het 
zelfonderzoek? En welke aspekten van gebedspraktlkum en zelfonderzoek 

zijn voor hem van belang? 

2. Hoe verlopen deze ervaringen in de loop van de tijd? Blijven de ge-

selekteerde aspekten gehandhaafd over een langere tijdsperiode, i.e. 

van Z02 naar Z03? 

3. Hoe kan de betekenis geëvalueerd worden van de verschillende aspek
ten van zelfonderzoek en gebedspraktlkum in het kader van het gehele 
georganiseerde systeem van waarderingen van persoon B? 

3.1 ASPEXTESANALYSE VAN HET ZELFONDERZOEK 

In Z02 worden drie waardegebieden geformuleerd: gebieden 13, 14 en 15. 
In Z03 worden gebieden 13 en 14 samengevoegd en geherformuleerd: Z03 
gebied 12. Gebied 15 uit Z02 komt eveneene in gewijzigde vorm terug in 
Z03: gebied 13. Deze beide ontwikkelingen worden hierna besproken. 

ONTWIKKELING 8. 

Z02 13 (zelfonderzoek) Ik ben blij met de orde die ik zie in mijn leven 
vanuit het verleden naar het heden. (36;1) 

Z02 14 (zelfonderzoek) Naar aanleiding van mijn zelfonderzoek ben ik 
mij bewust geworden dat ik niet (meer) tegen mijn verleden aantrap; 
ik kan mijn verleden beter integreren (kan er beter over praten) en 
gebruik het niet als еквкиив. (37;0) 

Z03 12 (zelfonderzoek) Ik eroaar mijn zelfonderzoek als een hexmieuud 
beimstuorden van de weg die ik aan 't afleggen ben, met name ont
dek ik opnievu) orde, samenhang en groei sinds het tweede zelfonder
zoek. (S0;0) 

Zijn zelfonderzoek helpt persoon В orde zien in zijn leven van verleden 

naar toekomst en hij is daar blij mee. Naar aanleiding van zijn zelfon

derzoek wordt hij zich ervan bewust, dat hij zich niet meer afzet tegen 

zijn verleden, dat hij zijn verleden beter kan integreren (er beter o-

ver kan praten) én dat hij het niet als ekskuus gebruikt. De geheelde 
breuk tussen verleden en heden maakt het persoon В mogelijk om in Z03 
zijn leven in één beeld te vatten: het beeld van een weg die hij aan 
het afleggen is. Zijn zelfonderzoek ervaart hij als een hernieuwd bewust 
worden van deze weg. Met name ontdekt hij opnieuw orde, samenhang en 
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groei einde Z02. Hieruit blijkt, dat persoon В de overzichtsfunktie van 

de ZKM als een zeer positief aspekt van zijn zelfonderzoek evalueert. 

ONTWIKKELING 9. 

Z02 IS (zelfonderzoek) Ik voel mij door mijn zelfonderzoek bevestigd 
omdat leven en geloof elkaar blijken te doordringen (mijn ideaal); 
het geeft mij een gevoel van: "ik ben nog zo gek niet" en "ik mag 
er zijn" en "ik boef me niet te schamen". (46;0) 

ZOZ IS (zelfonderzoek) Ik voel mij door mijn zelfonderzoek bevestigd 
omdat leven en geloof elkaar blijken te doordringen (m'n ideaal). 
Het geeft mij 'n gevoel van "ik mag er zijn en hoef me niet te 
schamen voor wie ik ben". (52;0) 

De overzichtsfunktie helpt de persoon verbanden te leggen tussen zijn 

verschillende waardegebleden. In het voorgaande ging het om het verband 

tussen verleden en heden, met andere woorden om de kontinultelt van het 

ervaringeproces. Er is nog een ander verband dat persoon В zeer ter 

harte gaat en dat hij in zijn verleden -zeker als priester- node heeft 

gemist: het verband tussen geloof en leven ofwel tussen geloof en erva

ring. Deze inkonsistentie heeft de ontwikkeling van het ervaringsproces 

in negatieve zin gedomineerd. Persoon В ging gebukt onder het gevoel an

ders -beter- te moeten zijn dan hij was. Zijn zelfonderzoek maakt hem 

duidelijk, dat dit niet meer zo is: geloof en leven (ervaring) sluiten 

elkaar niet meer uit, maar ze zijn met elkaar in harmonie. De overbrug

ging van de kloof tussen hoog en laag binnen zijn geloof (vgl. gebied 5 

in Z03) stelt persoon В in staat zich met zichzelf te verzoenen. Zijn 

zelfonderzoek geeft hem de bevestiging, dat geloof en leven elkaar nu 

blijken te doordringen. Dat geeft hem het gevoel er te mogen zijn en 

zich niet meer te hoeven schamen voor wie hij Is. 

3.2 ASPEKTENANALYSE GEBEDSPRAKTIKUM 

Met betrekking tot zijn GP-ervaringen formuleert persoon В in Z02 zeven 

waardegebleden. Alle zeven keren terug in Z03; zés in gewijzigde vorm. 
De ontwikkelingen worden hieronder afzonderlijk besproken: ontwikkelin
gen 10 t/m 16. Ontwikkeling 16 betreft een ontwikkeling die wel tijdens 
de aapektenanalyse van het gebedspraktikum ter sprake kwam, maar die 
niet als een aspekt van het gebedspraktikum kan worden opgevat. Eén van 
de bovengenoemde zeven GP-gebieden blijft -behoudens een onbeduidende 
wijziging- gehandhaafd: gebied 18 in Z02. 

ONTWIKKELING 10. 

Z02 16 (gebedspraktikum-geloof) Ik vind 't fijn dat ik mijn zwakke kan
ten positief leer waarderen. Ik vind dat ik daardoor groei in zelf-
aanvaarding. (22;0) 

Z03 14 (gebedspraktikum-geloof) Ik ontdek dat ik meer anderen help met 
het positief leren waarderen van hun zwakke kanten dan dat ik er 
voor mezelf zo bewust mee bezig ben. (36;1) 

Persoon В vind, dat het gebedspraktikum hem leert zijn zwakke kanten po
sitief te waarderen en dat hij daardoor groeit in zelfaanvaarding. Hij 

plaatst deze ontwikkeling uitdrukkelijk in een religieus perspektief zo

als blijkt uit de toevoeging "geloof" in de labelaanduiding. De ophef-
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fing van het moralietiach dualisme -bet goede aan deze zijde en het 

slechte aan gene zijde- wordt in de godedienstpsychologie wel beschouwd 

als een wezenlijke kondltie van religieuze ontwikkeling. Zo verwijst 

Fortmann in dit verband naar Jungs koncept over de "verzoening met de 

eigen schaduw" (Fortmann, 1968, 3b, 67,5 p.195). Volgens Jung heeft het 

historisch christendom deze verzoening bemoeilijkt door het op de spits 

drijven van de tegenstelling tussen goed en kwaad. 

In Z03 konstateert persoon B, dat hij de verzoening met zichzelf langs 

een omweg bereikt : door anderen te helpen met het positief leren waar

deren van hun zwakke kanten. In het gesprek hierover vertelt hij, dat 

hij anderen (parochianen) op dit punt nu beter kan aanvoelen en dat 

zijn pastorale kommunlkatie daardoor is verbeterd. 

Het bovengenoemde koncept "verzoening met de eigen schaduw" kan men in 

termen van de waarderingstheorie beschouwen als een ontwikkeling reep. 

uitbreiding van het waarderlngssysteem door inklusle van negatieve ge

bieden. De inklusle maakt relatering van deze negatieve gebieden moge

lijk; hun betekenis verandert daardoor. Konkreet houdt dit voor persoon 

В in, dat hij eerst probeerde te leven vanuit het onhaalbare principe, 

dat hij er slechts mocht zijn zolang er niets op hem aan te merken viel. 

Later kan hij vanuit GP-ervaringen zeggen: "ik mag er zijn niet alleen 

met mijn positieve kanten, maar ook met mijn negatieve". 

ONTWIKKELING 11. 

Z02 17 (gebedepraktikum) Het heeft me erg goed gedaan het praktikum te 
beleven met innerlijke rust zonder ongekontroleerd spuien, met veel 
meer oog en oor voor wat er om me heen gebeurde: ik heb 't prakti
kum mee-gemáákt. (46;0) 

ZOS 16 (gebedepraktikum) Het ie fijn te konatateren, dat die winst aan 
innerlijke rust nog doorwerkt waardoor ik minder uit 't lood ben 
wanneer alles niet zo verloopt als het "perfektionistisch" gepland 
was: ik durf meer aan het leven over te laten zonder alles in de 
greep te moeten hebben. (25;0) 

"Verzoening met de eigen schaduw" betekent, dat de persoon zichzelf en 
zijn situatie leert aanvaarden in hun realiteit van begrensdheid. Zo 
ontstaat een realistischer zelfbeeld dat niet wordt vertekend door zelf
overschatting noch door zijn noodzakelijke tegenhanger: zelfonderschat
ting. De erkenning van de eigen beperktheid impliceert een niet langer 
alles maximaal onder kontrole willen houden. En dat leidt paradozaler-
wljze tot een optimalere kontrole over zichzelf en de situatie. De aan
dacht hoeft niet langer gefixeerd te blijven op het voorkómen van fou
ten, maar ze kan vrijelijk gericht worden op de situatie. In Z02 be
schrijft persoon В hoe hij het gebedspraktikum heeft beleefd vanuit in
nerlijke rust zonder ongekontroleerd spuien (zeifkontrole), met veel 

meer oog en oor voor wat er om hem heen gebeurde (verbeterd kontakt met 

de situatie). De situatie van het gebedspraktikum heeft hij niet pas

sief over zich heen laten komen; hij heeft er mede vorm aan gegeven. 

In Z03 blijkt de innerlijke rust nog aanwezig. De "existentiële kramp" 
(Fortmann, 1968, 3b, 61,5 p.73) ів opgeheven. Persoon В formuleert dit 
heel helder in gebied 16 van Z03. 
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ONTWIKKELING 12 

Z02 19 (Gebedspraktikum) Ik heb geleerd beter te luieteren naar kritiek 
zonder van m'n stuk te raken. (27¡0) 

Z03 18 (Gebedapraktikum) Ik heb geleerd beter te luieteren naar kritiek 
zonder van m'n в tuk te raken en het doet me qoed te merken dat ande
ren daardoor ook meer en met meer детаккгіігек durven geven. (3S;0) 

De zelfaonvaarding betekent ook een beter kunnen verdragen van kritiek 

(Z02). Nu de zelfkritiek zijn destruktieve karakter heeft verloren wordt 

ook de kritiek van anderen minder bedreigend en deze kan gemakkelijker 

beleefd worden en zelfs verwelkomd als een bron van Informatie die even

tueel tot zelfkorrektie kan leiden. In Z03 zegt persoon В dan ook, dat 

bet gebedapraktikum hem geleerd heeft beter te luisteren naar kritiek 

zonder van z'n stuk te raken en dat hij bovendien merkt, dat anderen hem 

nu met meer gemak kritiek durven geven. Hun kritiek stuit niet meer op 

een barrière van zelfverdediging. 

ONTWIKKELING 13 

Z02 20 (gebedapraktikum) Ik ben me meer bewust geworden dat ik in m'n 
doen en laten nog iete krampachtige, iets te nadrukkelijke heb, me
zelf nog net teveel moet poneren. (8;S) 

Z03 19 (gebedapraktikum) Ik ben me bewuet geworden en dat deed me goed 
dat ik in m 'η doen en laten mezelf wat minder krampaohtig hoef te 
poneren. (21;6) 

De akseptatle van zichzelf zowel van het positieve als het negatieve 
daarin leidt tot een meer reële, objektleve kijk op zichzelf. De (zelf
perceptie wordt in sterkere mate gekenmerkt door allocentrie in de zin 
van Schachtel (1Θ73). Persoon В krijgt meer zicht op zijn eigen gedrag 
en hij is nu beter in staat om het iets te nadrukkelijke en krampachtige 

in zijn houding te registreren. Hij ziet, dat hij zichzelf nog net te

veel moet poneren (Z02). In Z03 stelt persoon В -met genoegen- vast, dat 

hij zich nu minder krampachtig hoeft te poneren. Duidelijk zichtbaar 

wordt hier ook de relatie tussen bewustwording (een intrinsiek doel van 

de zelfkonfrontatiemethode) en verandering resp. procesbevordering. 

ONTWIKKELING 14 

Z02 21 (gebedapraktikum) Ik ben me bewuet geworden dat ik de ander (en) 
naar mijn maat wil snijden. (1;6) 

Z03 20 (gebedapraktikum) Op de bewustwording dat ik anderen naar mijn 
maat wilde snijden is nu gevolgd dat ik in de werkelijkheid van al
ledag -ook dichter om me heen- meneen meer in hun eigen waarde laat. 
(21;S) 

De allocentrlsche zelfperceptie ontsluit voor persoon В nog meer aspek-

ten van zijn gedrag: hij is zich bewust geworden, dat hij de ander naar 

zijn maat wil snijden. (In psychoanalytische literatuur wordt het ver

band tussen ik-zwakte en intolerantie voor verschillen voortdurend be

nadrukt (bijv. Satir, V., laat zien hoe relatiestoornissen kunnen voort

vloeien uit een vermijden van onderlinge verschillen op basis van min

derwaardigheidsgevoelens (1964)). Ook hier resulteert de bewustwording 

in een wezenlijke procesbevordering. In zijn verwoording in Z03 verbindt 
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persoon В de beide elementen "bewustwording" en "verandering". 

ONTWIKKELING 19 

Z02 23 (gébedspraktikum, geloof) Ik heb ale zeer positief ervaren dat 
mijn (ons) leven 'n verhaal is in 't grote Verhaal. (20;0) 

203 22 (gebedsprdktikim, geloof) Ik ervaar ala zeer bemoedigend dat mijn 
leven 'n verhaal ie in 't grote Verhaal: God blijft mij trouu ook 
nu ik mijn levensgevoel 'n kans geef en daarvoor soms durf af te 
stappen van gevestigde principes. (49;2) 

Een ook in godsdienetpsychologisch opzicht relevante labelontwlkkellng 
betreft deze waarin persoon В naar aanleiding van het gebedspraktikum 
zijn (ons) leven kan ervaren als een verhaal in het grote Verhaal (Z02) . 

De verhalen uit de christelijke traditie vormen nu een resonantiebodem 

voor zijn dagelijkse ervaringen waardoor deze een dieptedimensie kunnen 

krijgen. In termen van de waarderingstheorie kan men stellen, dat de re

latering van het eigen verhaal aan het grote Verhaal leidt tot een om

vorming van de betekenis van de eigen levenservaringen. In zijn poging 

tot fasering van de religieuze ontwikkeling heeft RUmke als een belang

rijke ontwikkelingsfase genoemd: het zich zinvol ingeschakeld voelen in 

het geheel der dingen (1953). In een later stadium kan deze fase de 

voedingsbodem worden voor een doorleefde godsrelatie. BIJ RUmke vormt 

dat de voltooiing van de religieuze ontwikkeling. Bij Sunden vormt de 

relatering van de eigen levensgeschiedenis aan verhalen uit de (bijbel

se) religieuze traditie de conditio sine qua non voor religieuze erva

ring. Persoon В is in staat vanuit het gebedspraktikum om zijn eigen le

ven te begrijpen door middel van een religieus referentiekader. Binnen 

de waarderingstheorie laat dit zich formuleren als een benadering (ap-

proximatieproces) van ervaren door middel van religieuze taal. In Z03 

laat persoon В zien hoe het plaateen van zijn verhaal in het grote Ver

haal zijn autonomie doet toenemen. Hij durft uit te breken uit de pas

klare vormen, hij waagt het om het "Gehäuse" van de gevestigde moraal 
te verlaten. Het door het gebedspraktikum geaktualiseerde referentieka
der blijkt niet beklemmend, moralistisch van karakter, Integendeel. Per
soon В kan nu zeggen: "God blijft mij trouw ook nu ik mijn levensgevoel 
'n kans geef en daarvoor soms durf af te stappen van gevestigde princi

pes" (Z03). Aan de orde is hier een fundamenteel andere omgang met de 

(christelijke) traditie. Deze wordt niet langer gereduceerd tot een dog

matisch stelsel van voorschriften en regels, 'n leer ("Gehäuse"). Het 
verbaal uit de traditie wordt verstaan op het nivo van de betrekkingen, 
de persoonlijke verhoudingen. Dát is wat in Z03 gebeurt: persoon В 
spreekt over zijn persoonlijke verhouding tot God en hoe deze betrekking 

nu door een band van trouw wordt gekenmerkt. Interessant is het om te 

zien hoe deze verhouding weerspiegeld wordt op het vlak van de menselij

ke relaties: zoals persoon В God percipieert als iemand die hem trouw 

blijft terwijl hij hem tegelijk vrijlaat om zijn eigen weg te gaan, zó 
kan persoon В een band onderhouden met mensen en hen tevens in hun an
ders-zijn waarderen (in hun waarde laten). De wijze waarop persoon В met 

de religieuze traditie omgaat kan in de zin van Sundén getypeerd worden 
als die van de "Rollenmensch" in plaats van die van de "Lehrenmensch" 
(1966). 
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ONTWIKKELING 1Θ 

Z02 22 Ik zit in de spanning: hoe blief ik mezelf in mijn relatie zonder 
de ander naar mijn maat te snijden. Ik wil nl. mezelf ook niet naar 
de maat van de ander snijden. (4; 14) 

Z03 21 Ik zit in de spanning: hoe doe ik in mijn vriendeohap noah mezelf 
nooh de eender tekort, maar ik kan die spanningssituatie al beter 
hanteren door te zeggen wat er in mij omgaat. (21; 27) 

De formulering van de betreffende waardegebleden vond wel plaats tijdens 
de aspektenanalyse van het gebedspraktikum, maar kon volgens persoon В 
daarop onvoldoende worden teruggevoerd. Zijns Inziens was het verband 

dat de helper hem in het gesprek voorhield hieraan meer debet. Vanuit 

mijn therapeutische opleiding ben ik als helper zeer geïnteresseerd in 
de toepassing van nog algemeen geformuleerde waardegebleden op konkrete 
bestaande relaties. In het bijzonder was ik er nieuwsgierig naar hoe de 
toegenomen tolerantie voor verschillen nu uitwerkte in de relatie met 
zijn vriendin. Persoon В raakte zeer betrokken op deze konkrete toepas
sing en hij wilde hierover ook waardegebleden formuleren. In Z02 konsta-

teert hij op dit punt een spanningssituatie: hoe blijf ik mezelf in mijn 

relatie zonder de ander (en hij doelt hier op zijn vriendin) naar mijn 

maat te snijden. In Z03 blijkt hij deze spanningesituatie beter te kun

nen hanteren door te zeggen wat er in hem omgaat. Niet alleen heeft hij 

meer toegang tot zijn ervarlngsleven en de spanningen daarin, maar hij 

kan zijn ervaringen ook beter kommuniceren. En dat laatste lijkt een be

langrijke toets voor een autonomiebevordering: verschillen worden niet 

uit de weg gegaan (konfllktvermijding), maar ze worden erkend. Toleran

tie voor het andere, het vreemde, onbekende, het niet vertrouwde (ken

merk voor allocentrie) Is toegenomen. 

EEN BELANGRIJK GEBEDSPRAKTIKUMGEBIED 

Z02 18 (gebedspraktihm) Ik ben me meer bewust geworden van de prijs die 
ik betaal voor mijn perfektionisme: onrust door zorg voor straks, 
gemis aan warmte van degene door wie ik me niet laat helpen, gemis 
aan vrijheid omdat alles zo nodig door mij moet gebeuren. (21.1) 

ZOZ 17 Label gehandhaafd. (24.1) 

De bewustwording van zijn "existentiële kramp" wordt hier door persoon 
В helder en gedifferentieerd beschreven. Hij heeft een klaar zicht ge

kregen op de prijs die hij voor zijn perfektionisme moet betalen. Het 

lijkt de definitie van de neurotische bestaanswijze, maar nu gegoten in 

de eigen taal van de persoon. In "Oosterse renaissance" beschrijft Fort

mann het "gevaarlijke ik" dat lijdt aan een onvermogen tot loslaten. 

Kenmerkend zijn een overspannen gerichtheid op toekomst en prestatie. 

De westerse kuituur zou van de oosterse het "loslaten" weer kunnen leren 

(1970, 56 e.V.). De neurotikus raakt ook kontaktgestoord omdat hij de 

balans tussen afhankelijkheid en onafhankelijkheid in de relatie niet 

kan vinden. Noch in relaties, noch in het werk is er de vrijheid om din

gen ook te laten gebeuren, om "los te laten". Al deze elementen door 

persoon В genoemd. Deze elementen kunnen gevat worden onder het overkoe

pelende begrip: "niet kunnen loslaten". 
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4 VERGELIJKING ZELFONDERZOEK EN GEBEDSPRAKTIKUM 

Kwantitatief gezien worden er neer waardegebieden geformuleerd met be

trekking tot het gebedspraktikum dan tot het zelfonderzoek. In kwalita

tief opzicht zijn er verschillen en overeenkomsten. Wat betreft het 

zelfonderzoek is het vooral de overzichtsfunktie die door persoon В 

zeer positief gewaardeerd wordt. Zijn identlteitsgevoel wordt erdoor ge

sterkt: 1. door het verkregen zicht op de kontinultelt van zijn ег а^ 

ringsproces en 2. door de bevestigde konsistentie tussen de geglobali-

seerde gebieden van "geloof" en "leven". Dit houdt in het bijzonder in, 

dat negatieve ervaringen nu vanuit gelovig perspektief kunnen worden ge

ïnterpreteerd reep. gesymboliseerd. Het zelfonderzoek bevestigt de har
monie van geloof en ervaring; vooral religieuze ontmoetingsgroepen -met 
hun nadruk op aanvaarding van het negatieve, kwade- i.e. het gebedsprak
tikum lijkt deze harmonie eerder te hebben gevestigd en mogelijk gemaakt. 
Ter voorkoming van misverstand: het blijft hier gaan over door persoon 
В aan zelfonderzoek en gebedspraktikum toegekende betekenissen. De be

grippen "allocentrische houding en perceptie" en "verzoening met de 

schaduw" lijken toepasselijke verklaringsmodellen voor de procesbevorde

ring van persoon B. Als methode is het zelfonderzoek aangelegd op een 

openheid voor de eigen ervaringswereld; er gaat een zekere "zuigkracht" 

van uit om ook problematische of met negatieve ervaringen verbonden ge

bieden op te nemen. Hierdoor bevordert het zelfonderzoek een allocentri

sche houding bij de konfrontatle met zichzelf. In het gebedspraktikum Is 

de aandacht voor het negatieve in meer expliciete vorm aanwezig zodat 

dáár meer nog dan in het zelfonderzoek de nadruk komt te liggen op het 
verwante begrip "verzoening met de eigen schaduw". Het lijken ook met 
name gebedspraktikum-ervarlngen die de "existentiële kramp" doen ont
spannen. Een goede samenvatting van de verschillende aspekten die per
soon В op dit punt noemt wordt gevonden in het begrip "leren loslaten". 

5 BESLUIT 

Eerder werd gesteld, dat de ontwikkeling van het waarderlngssysteem als 

geheel gaat in de richting van autonomie. De analyse van de niet-rellgi-

euze gebieden laat vooral het aspekt van de "zelfbepaling" naar voren 

komen zoals blijkt uit de samenvatting van ontwikkeling 1 t/m 7 in 2.2.3 

van dit hoofdstuk. Alleen in ontwikkeling 7 wordt in de omgang met ge

voelens omtrent de eigen beperktheid de later zich doorzettende "verzoe

ning met de eigen schaduw" aangeduid. Ik meen, dat de aspektenanalyse 

van het gebedspraktikum voldoende aantoont, dat gebedspraktikum-ervarln

gen daarin een belangrijke rol spelen. De verzoening met zichzelf gaat 

gepaard met een algehele houding van ontspanning en evenwicht. Voorzover 

"autonomie" vooral nog werd ingevuld als "zelfbepaling" leiden gebeds

praktikum-ervarlngen meer naar een vruchtbare spanning en balans tussen 

"in de hand houden" en "loslaten". 

Verder blijken gebedspraktikum-ervarlngen behalve de bovengenoemde kon-

ditles van religieuze ervaring ook de door Sundén centraal gestelde kon-
ditie van de omgang met een religieus referentiekader te bevatten: per
soon В kan zijn leven begrijpen als een "verhaal in het grote Verhaal". 
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HOOFDSTUK V: ANALYSE OP INDIVIDUEEL NIVO 
TWEEDE DEEL: HET STAGNERENDE ERVARINGSPROCES VAN PERSOON H 

1 TER INLEIDING 

Ten tijde van het zelfonderzoek ie persoon H ruim vijftig jaar. Zij ie 
dlrektrlce van een verzorgingstehuis. Rond haar twintigste is zij inge
treden in het klooster. Meer dan dertig jaar heeft zij in kommunaal 
verband geleefd en gewoond. Nu woont zij apart, maar zij is nog wel 
volledig lid van haar kongregatie. Materieel betekent dit, dat zij het 
grootste deel van haar salaris afstaat. In geestelijk opzicht houdt 
dit in, dat zij zich tracht te oriënteren naar de spiritualiteit en de 
daarmee samenhangende normen en waarden van haar kongregatie. Hierbij 
past een leven van regelmatig gebed en eredienst en een sobere, céliba
taire en dienstbare leefwijze. Omdat zij hieraan naar haar oordeel niet 
op alle punten voldoet twijfelt zij in hoge mate aan haar religieuze 
identiteit. Het haar medezusters kan zij zich vaak moeilijk vereenzel
vigen. In religieus opzicht voelt zij zich veelal hun mindere: "zij 
zijn zo verheven en ik ben zo werelds". Zij is gesteld op komfort, be
steedt graag aandacht aan haar uiterlijk en wat dit laatste betreft 
lijkt zij een korrektie op het stereotype van de degelijk geklede non 
op platte schoenen. 

Haar twijfel rond haar religieuze identiteit en meer in het algemeen 
haar ervaringsproces en de blokkades daarin kunnen beter begrepen wor
den vanuit een bredere kontekst. Haar kloosterleven wordt gemarkeerd 
door een historische periode van grote veranderingen binnen de Katho
lieke Kerk die zich -heel in het kort- laten typeren als een grotere 
toewending naar de wereld. Vooral voor kloosterlingen heeft dit met 
zich meegebracht, dat hun leven veel minder dan voorheen via vele re
gels en voorschriften van bovenaf tot in details wordt gereguleerd ten 
dienste van het ene onaantastbare en vanzelfsprekende religieuze ideaal. 
Zij zijn komen te staan voor de opgave om in kleine leefgroepen of 
zelfstandig wonend opnieuw vorm en inhoud te geven aan hun leven in 
een samenleving die zich kenmerkt door een grote mate aan pluriformi
teit qua levensbeschouwing en levensinrichting waardoor hun religieuze 
Ideaal onder kritiek staat of tenminste beschouwd wordt als slechts 
een van de vele mogelijke opties. 

Persoon H werd ter bespreking uitgekozen omdat zij een uitzondering 
vormt in de evaluatie van het gebedspraktlkum: het is haar erg tegen-

117 



gevallen. De vraag rijst of baar teleurstellende ervaring net het ge-
bedspraktlkum in verband gebracht dient te worden met haar relatief ge
ringe procesbevordering. Haar "Algemene ervaren" en haar "Algemene re
ligieuze ervaren" veranderen in vergelijking met de groep minder in de 
positieve richting, terwijl ook een belangrijke indikatie voor ontwik
keling zoals de labelmodifikatle geheel ontbreekt. 

Wegens langdurige ziekte heeft persoon H haar derde zelfonderzoek niet 
kunnen doen. De bespreking beperkt zich derhalve tot de eerste OVO-cy-
klus: van Z01 naar Z02. 

2 KWANTITATIEVE ANALYSE 

2.1 HET ALGEMENE ERVAREN (A) 

In onderstaande tabel (l/V) wordt persoon H wat betreft de indices P, 
N, В en К vergeleken met de betreffende groepsgemiddelden. 

TABEL l/V: Het Algemene ervaren van Z01 naar Z02 

V Ν В E 

Z01 

Z02 

H 

38 

42 

GROEP 

38.23 

46.15 

H 

27 

29 

GROEP 

22.83 

17.00 

H 

65 

71 

GROEP 

61.08 

63.15 

H 

.38 

.59 

GROEP 

-63 

.73 

Van ZOl naar Z02 nemen de positieve gevoelens (P) van persoon H in ver
gelijking met de groep minder toe. In plaats van een daling der nega
tieve gevoelene (N) zoals bij de groep zien we bij persoon H zelfs een 
lichte stijging. In ZOl is de betrokkenheid (B), d.w.z. de som van po
sitieve en negatieve gevoelens, hoger ten opzichte van de groep. Dit 
komt door het groter aantal negatieve gevoelens. Tengevolge van de ge
lijktijdige toename van zowel positieve als negatieve gevoelene van 
persoon H neemt de betrokkenheid van ZOl naar Z02 sterker toe dan bij 
de groep en dit resulteert in Z02 in een duidelijk hoger nivo van be
trokkenheid tegenover de groep. Kijken we tenslotte naar de kwaliteit 
(K), d.w.z. naar het percentage positieve gevoelene op het totaal der 
gevoelens, dan blijkt, dat deze voor persoon H nagenoeg gelijk blijft, 
terwijl deze voor de groep aanzienlijk gunstiger wordt. Samenvattend 
stellen we vast, dat persoon H van ZOl naar Z02 tegenover de groep zo
wel absoluut als relatief genomen een verhoogde betrokkenheid laat zien 
bij een nagenoeg gelijkblijvende kwaliteit. 

2.2 HET ALGEMENE RELIGIEUZE ERVAREN (AR) 

In onderstaande tabel (2/V) wordt persoon H wat betreft de indices P, 
N, В en К vergeleken met de betreffende groepsgemiddelden. 

118 



TABEL 2/V: Het Algemene religievze emaren van Z01 naar Z02 

P N B К 

ZOl 

Z02 

H 

27 

36 

GROEP 

35.85 

44.23 

H 

28 

30 

GROEP 

22.08 

17.23 

H 

55 

ββ 

GROEP 

57.92 

61.46 

Η 

.49 

.55 

GROEP 

.62 

.72 

Globaal genomen geeft het Algemene religieuze ervaren van ZOl naar Z02 

een zelfde verloop te zien als het hierboven besproken Algemene erva

ren: In plaats van de gebruikelijke kombinatie die we aantreffen bij 

de groep waarbij de positieve gevoelens royaal vermeerderen en de ne

gatieve flink verminderen, konstateren we bij persoon Η weer het geza

menlijk omhooggaan van positieve en negatieve gevoelens uitlopend op 

eea verhoogde toename van de betrokkenheid In vergelijking met de groep. 

Hoewel de positieve gevoelene van ZOl naar Z02 absoluut genomen net 

iets meer toenemen dan bij de groep en relatief genomen zelfs duidelijk 

meer -persoon Η stijgt 33%; de groep stijgt 23%- is de hoeveelheid ne

gatieve gevoelens zo groot, dat de kwaliteit uiteindelijk toch behoor

lijk achterblijft bij de groep. De balans van positieve en negatieve 

gevoelens van persoon Η in ZOl trekt onze aandacht: Ρ en N van het Al

gemene religieuze ervaren liggen praktisch op hetzelfde nivo (27;28). 

Wanneer Ρ en N ongeveer gelijk zijn cirkelt de index К rond .50. In 

zo'n geval spreken we van een affektieve ambivalentie. In ZOl wordt 

het Algemene religieuze ervaren duidelijk door deze ambivalentie geken

merkt (K = .49). In Z02 zien we weliswaar een verschuiving optreden in 

de richting van een positievere kwaliteit (K = .55), maar afgezien van 

deze verschuiving blijft de ambivalentie. 

Samenvattend merken we op, dat de betrokkenheid van persoon Η van ZOl 

naar Z02 in vergelijking met de groep sterker toeneemt, terwijl de kwa

liteit Juist minder toeneemt en ook absoluut genomen een veel minder 

positief beeld te zien geeft dan de groep. Tenslotte valt het Algemene 

religieuze ervaren van persoon Η op door zijn affektieve ambivalentie. 

2.3 HET IDEALE ERVAREN (I) 

In de onderstaande tabel (3/V) wordt persoon Η wat betreft de indices 

P, N, В en К vergeleken met de betreffende groepsgemiddelden. 

TABEL 3/V: Het Ideale ervaren van ZOl naar Z02 

Ρ Ν В К 

ZOl 

Z02 

Η 

59 

55 

GROEP 

53.23 

53.85 

Η 

13 

14 

GROEP 

11.62 

11.08 

Η 

72 

69 

GROEP 

64.85 

64.92 

Η 

.82 

.80 

GROEP 

.82 

-83 

Over het geheel genomen wijkt het Ideale ervaren van persoon Η niet ver 

af van de groep. Zij verkiest iets meer positieve gevoelene -vooral in 

Z01- en tegelijk iets meer negatieve waardoor ook de betrokkenheid wat 
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boger uitkomt, met паше in ZOl. De kwaliteit stemt bijna volledig over
een met de groep: in ZOl is er geen verechll en in Z02 slechts een ge

ring. Samenvattend merken we op, dat het Ideale ervaren van persoon H 

zich kenmerkt door een verhoogde betrokkenheid vergeleken met dat van 

de groep bij een praktisch gelijke kwaliteit. 

Het Ideale ervaren kan ons meer inzicht verschaffen in het welbevinden 

van de persoon. Naarmate de afstand tussen het Ideale ervaren enerzijds 

en het Algemene ervaren en Algemene religieuze ervaren anderzijds gro

ter wordt zal het welbevinden afnemen en het zal omgekeerd Juist toene

men wanneer die afstand kleiner wordt. Hierna volgt een vergelijkend 

overzicht van de bedoelde afstanden tussen het Ideale ervaren (I) aan 

de ene kant en het Algemene ervaren (A) en het Algemene religieuze er

varen (AR) aan de andere kant. 

TABEL $/V: De afstand tussen I en A en tussen I en AR 

Persoon H GROEP 

ZOl 

Z02 

ZOl 

Z02 

I - A = 

I - A = 

I - AR= 

I - AR= 

.82 -

.80 -

.82 -

.80 -

.58 

.69 

.49 

.55 

.82 - . 6 3 

. 8 3 - . 7 3 

.82 - .62 

. 8 3 - .72 

Een vluchtige blik is voldoende om vast te stellen, dat de afstand tus

sen "Ideaal en werkelijkheid" bij persoon H in alle gevallen groter is 

dan bij de groep. Van ZOl naar Z02 zien we deze afstand bij de groep 

nagenoeg gehalveerd in tegenstelling tot persoon H bij wie de afstands-

verkleining proportioneel veel geringer is. Wanneer we de vermindering 

van de diskrepantie tussen I en A en tussen I en AR als kriterium ne

men voor de mate van procesbevordering dan mogen we besluiten, dat de 

groep van ZOl naar Z02 een aanzienlijke procesbevordering vertoont en 

dat persoon H daartegenover slechts een geringe procesbevordering laat 

zien. 

2.4 DE GEMIDDELDE HOOGTE VAN DE INDICES P, N, В en К VAN HET GEHEEL 
DER WAARDEGEBIEDEN 

Omdat de affektieve generaliseringen A, I en AR die hierboven bespro

ken werden meer beïnvloed worden door de aktuele ervaringen dan het 
totaal van de waardegebleden lijkt het zinvol om de mate van procesbe
vordering ook te toetsen aan de gemiddelde waarden van de Indices P, 
N, В en К berekend over de gebieden. Daarbij laten zich in ZOl de reli
gieuze gebieden (ROW-labels) van de nlet-religieuze gebieden (OW-la-

bels) onderscheiden. In Z02 komen de gebieden uit de aspektenanalyse 

daarbij, maar deze worden straks in 2.5/V besproken. In onderstaande 

tabel wordt het Algemene ervaren vergeleken met het totaal der gebie

den van persoon H. 

(In deze tabel wordt een K-index duldend op ambivalentie kurslef ge

typt. Als kriterium wordt daarbij een marge van .45 - .55 aangehouden). 
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TABEL 5/V: Vergelijking van het Algemene ervaren (A) met de gemiddel
den der niet-religieuze gebieden -A versus OW- en van het 
Algemene religieuze ervaren (AR) met de gemiddelden der re
ligieuze gebieden -AR vereue ROW-, 

Z01 Ρ Ν Β Κ Z02 Ρ Ν Β Κ 

Α 

OW 

AR 

ROW 

42 

36.44 

36 

32.50 

29 

29.67 

30 

28.83 

71 

66.11 

66 

61.33 

.59 

.55 

.55 

.53 

A 

OW 

AR 

ROW 

38 

24.41 

27 

32.00 

27 

21.15 

28 

29.50 

65 

45.56 

55 

61.50 

.58 

.54 

.49 

.52 

Letten we op de kwaliteit (К) van het Algemene ervaren (A) dan zien we, 
dat deze zowel In Z01 ala In Z02 enigszins naar het positieve overhelt, 

terwijl de overige ηlet-religieuze gebieden (OW) binnen de marge der 
ambivalentie blijven (kwaliteit liggend tussen .45 - .55). Letten we 
op de kwaliteit (K) van het Algemene religieuze ervaren dan valt op hoe 
sterk deze overeenstemt zowel in Z01 als in Z02 met de kwaliteit van de 
overige religieuze gebieden (ROW): het gemeenschappelijke kenmerk van 
het Algemene religieuze ervaren (AR) en van de religieuze gebieden 
(ROW) is hun ambivalentie. Het hierboven genoemde verschil tussen het 
Algemene ervaren (A) en de niet-religieuze gebieden (OW) is dermate ge
ring, dat we toch wel mogen konkluderen, dat het Algemene ervaren (A) 
en het Algemene religieuze ervaren (AR) ook representatief zijn voor 
de overige gebieden OW en ROW. Het algemene beeld van een geringe pro
cesbevordering van Z01 naar Z02 opgeroepen door het Algemene ervaren 
(A) en het Algemene religieuze ervaren (AR) mede in hun relatie tot het 
Ideale ervaren (I) wordt over het geheel genomen zeker bevestigd door 
de gemiddelde waarden van de Indices bij de niet-religieuze gebieden 
(OW) en de religieuze gebieden (ROW): bij het Algemene ervaren (A) en 
bij de niet-religieuze gebieden (OW) zien we van Z01 naar Z02 nauwe
lijks of geen procesbevordering; de enige procesbevordering die we aan
treffen is bij het Algemene religieuze ervaren (AR), maar die wordt 
niet ondersteund door de religieuze gebieden (ROW). 

2.5 ASPEKTENANALYSE VAN HET ZELFONDERZOEK EN HET GEBEDSPRAKTIKUM 

In Z02 worden de voorafgaande ervaringen met de situatie van het eerste 
zelfonderzoek en het gebedspraktlkum geëvalueerd. In tabel 6/V worden 
de resultaten weergegeven van deze evaluatie via de indices Ρ, Ν, В en 
K. Omdat persoon Η tijdene de aspektenanalyee geen aanleiding heeft ge
vonden om ook vanuit religieus perspektief gebieden te formuleren be
vat de tabel uitsluitend de gemiddelden van de ZO- en GP-indices, ter
wijl de RZ0 en de RGP-indlces ontbreken. 

TABEL 6/V: Aspektenanalyee: gemiddelden van de indices Ρ,Ν,Β en К inZ02 

η Ρ Ν В К 
eva luat ie ZO 2 gebieden 38.50 14.00 52.50 .73 

GP 5 " 13.80 45.00 58.80 .23 
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Tabel β/V laat overduidelijk het grote kontrast zien In de waardering 
door persoon Η van de belde situaties: een zeer positieve waardering 
van het zelfonderzoek (ZO) gaat gepaard met een zeer negatieve waarde
ring van het gebedspraktikum (GP). De positieve waardering van het 
zelfonderzoek Is dus In de plaats gekomen van haar voorafgaande ambiva
lentie jegens het zelfonderzoek. Ook in vergelijking met de gegenerali
seerde gebieden het Algemene ervaren en het Algemene religieuze ervaren 
en de overige niet-religieuze gebieden (OW) en religieuze gebieden 
(ROW) springt de evaluatie van de beide situaties eruit: het zelfonder
zoek in positieve zin en het gebedspraktikum in negatieve zin. 

Persoon Η heeft, zoals gezegd, als enige het gebedspraktikum negatief 
geëvalueerd. Hoe opvallend dit gegeven is moge blijken uit tabel 7/V 
waarin de gemiddelde waarden van Ρ en N van alle personen staan ver
meld met betrekking tot de GP-situatie. Hierbij werden de religieuze 
gebieden meegeteld: GP + RGP. 

TABEL 7/V: Evaluatie van het gebedspraktikum in ZOZ 

persoon aantal gebieden Ρ N 

A 

В 

С 

D 

E 

F 

G 

J 

К 

L 

H 

Ν 

13 
7 
9 

10 
7 

10 
10 

S 

6 
11 

β 

5 
11 

40.38 
20.71 
40.11 
37.40 
33.29 
46.50 
38.30 

13.80 

45.83 
37.45 
56.67 
43.20 
38.55 

13.85 
1.71 

18.00 
26.50 
13.29 
18.90 

9.70 

45.00 

4.33 
20.36 

3.50 
6.40 

22.45 

Gemiddeld aantal gebieden per persoon: 8.46 
groepsgemiddelde P: 37.86 

N: 15.69 

Vanuit de kwantitatieve analyse kunnen we slechts vaststellen, dat de 
situatie van het gebedspraktikum door persoon Η uitzonderlijk negatief 
is ervaren. Om ook de vraag te kunnen beantwoorden in hoeverre deze ne
gatieve ervaring in verband gebracht mag worden met de geringe proces-
bevordering dienen we de kwantitatieve gegevens te relateren aan de kwa
litatieve. De kwalitatieve gegevens wijzen wel op een dergelijk verband: 
zo noemt persoon Η tijdene haar zelfonderzoek het gebedspraktikum bij
voorbeeld een "erge tegenvaller, een grote teleurstelling en een echte 
domper". Waarom deze negatieve ervaring Juist bij persoon Η zo hard 
aankomt zal straks bij de kwalitatieve analyse nader worden onderzocht. 
Nu volgt eerst nog een globale modaliteitsanalyse. 
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2.6 HIERARCHIE DER AFFEKTEN 

De hiërarchie der affekten verkrijgt men door in de affektmatrix de 
skores van elke kolom apart op te tellen (met uitzondering van het Al
gemene en Ideale ervaren, welke niet als waardegebieden gedefinieerd 
zijn) en vervolgens de gevoelens te rangschikken uitgaande van de 24 
kolomeommen. De mate waarin een bepaald affekt een rol speelt in het 
totale waarderingssysteem wordt aangegeven door de kolomsom, waarbij 
de hoogste som wijst op het affekt dat door relatief veel waardegebie
den wordt opgeroepen en waarbij de laagste som wijst op het affekt dat 
slechts bij een beperkt aantal gebieden speelt. Hierna zal eerst de af-
fekthiërarchie worden onderzocht van het waarderingssysteem als geheel 
van persoon H alsmede de verschuivingen die daarin optreden van Z01 
naar Z02. Om meer zicht te krijgen op de bijzondere aard van de systeem-
hiërarchie van persoon H zal deze ook bezien worden in samenhang met de 
affekthiërarchle van de groep als geheel. De affekthiërarchie van een 
groep kan men verstaan als haar specifieke ervaringswljze. De karakte
ristieke ervaringswljze van een groep laat zich eenvoudig berekenen 
via de gemiddelde frekwentie per gevoelen over alle gebieden van alle 
personen in die groep. Vervolgens zal gekeken worden naar de affekthl-
erarchieën van twee relevante subsystemen binnen het waarderingssysteem 
van persoon H: de evaluatieve gebieden uit de aspektenanalyse van het 
zelfonderzoek en het gebedepraktikum. 

2.6.1 De af fekthiërarchie van het waarderingssysteem-als-geheel van 
persoon H mede in vergelijking met de af fekthiërarchie van de 
groep-als-geheel 

In tabel β/V vinden we de systeemhiërarchie van persoon H en de verande
ringen daarin van Z01 naar Z02. Ter vergelijking werd ook de hiërarchie 
van de groep in deze tabel opgenomen. De tabel bevat de rangorde der ge
voelens: op grond van de gemiddelde frekwentie per gevoelen werden de 
gevoelens gerangschikt van boven naar beneden, d.w.z. van meest naar 
minst voorkomend. Opvallende veranderingen In de hiërarchie zijn in de 
tabel aangegeven door middel van pijlen. Daarbij werd een verschuiving 
in rangorde van meer dan drie plaatsen als kriterium gekozen. 

Wat valt op bij het lezen van tabel 8/V? Kijken we in Z01 naar de boven
ste helft (nrs. 1 t/m 12) waar we vooral positieve gevoelens verwachten 
dan zien we, dat daar bij persoon H toch drie negatieve gevoelens voor
komen: op de derde plaats "zich zorgen maken" en op de zesde en zevende 
plaats achtereenvolgens "machteloosheid" en "gespannenheid". Vergelij
ken we dit met de groepshiërarchie in Z01 dan blijkt, dat ook daar de 
bovenste helft wel negatieve gevoelens bevat, maar het zijn er niet 
meer dan twee en bovendien staan deze op een veel lagere plaats in de 
rangorde: op de tiende en elfde plaats komen na elkaar "zich zorgen ma
ken" en "machteloosheid". Van Z01 naar Z02 neemt het kontrast met de 
groep wat dit betreft sprongsgewijze toe. De bovenste helft van de ta
bel van persoon H bevat in Z02 niet minder dan zes negatieve gevoelens. 
Drie negatieve gevoelens zijn erbij gekomen: op de negende, elfde en 
twaalfde plaats staan respektievelijk gevoelens van "eenzaamheid", "te
leurstelling" en "angst". Daar komt nog bij, dat de negatieve gevoelens 
die reeds in Z01 voorkwamen naar een hogere plaats in de rangorde zijn 
verschoven: "zich zorgen maken" staat zelfs op de eerste plaats. Tot 
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TABEL S/V: ÂffekthiSrarohio: rangera* van meeet mar minet gebruikt« gwotlene op baie van da gemiddßlde 
ptreocnlijks вЪотя reep, дговрввкота per gevoelen 

paraopB I 
Z01 

1 LIDI» э .а 

а ш п о н s - i N . 
S »ream a.l N. 

4 ν η π ο υ π Ν a.l Ν» 

a wAHfn a.i 

β шавЬМІооа a.l 

7 7«*puin*o a.· 

а оичгтжя ι.» 

» VIILIQ a.» \ ^ 

io VUOODI a / ï \ \ . 
l i a i o i n . a.a ^ Х ^ 

ia оилі a.τ ^ 

ia ajumoBio a.β / 

14 Wlmnt .a . · \ / 

u u*.t a.a У 
1β oatalak a.S / \ 

IT « = . — a . » / \ 

1 · вмтаі. a.4 ^ 

i · п и т » a.4 

ao roar a.a . 

a i mtndan.a.a 

aa lobuid a.a У 

aa a i e h M i f Diet a . i / 

a4 b u d X.T 

Z03 
sor(«a a.a 
т в о и a.i 

u c b t a l o o a Э.0 

VIBTVOOfElf Э.0 

^ L I E T D I a.a 

wAiufn a.β 

п о и т . а.τ 

аапааат 2.7 

/VBIWDE а.7 

/ t a l a u n t . a.7 

>C "»" aT 
\ ^ V I I L I O a.β 

^ О І Я І И І И a.β 

oiLoi a.a 

onialuk a.s 

а м п і . a.s 

S. aladar*, a.a 

\ alcbaalt alet 2.8 

^ЛвіЛВІВ 2.4 

/ ^ VuuraORia a.4 

BUST 2 . 3 

kwaad 3 . 0 

aobuld a.O 

f r o a p 
ZOl 
EMEsoii a.a 
VREniDE 3 . 7 

Н О Ш » . 2 . 7 

VZBTBOUWDI 2 . 7 

OILDI 2 . 7 . 

aAAMBOBIC 2 . « y S 

WAMfTÍ 2 . β \ ζ 

VEIJHEID » . t ^ \^ 

LIDTM a.a >ч 

Borgen 3.5 ^ 

Bachtelooa З.ВЧ^ -^ 

omirrEN г . а ^ ^ ^ Ч ^ 

VEILIG З М ^ ^ ^ ч ^ 

BUST 2 . 4 ^ 

te leurat . 2.0 

е а в і в е в 2 . 0 

B a e r a i . 1 . 8 

BBcat 1 . 7 

k w u d 1 . 7 

a l B d e r w . l . a 

a l c h a e l f B l e t l . S 

o n i e l u k 1 . 3 

a c h u l d 1 . 3 

Z03 
ENEBOIE 3 . 1 

VMDODi 3 . 3 

VBIJBEIO 3 . 3 

S EIGZNW. 3 . 3 

OELPEIia 3 . 1 

lASMTl 3 . 0 

LIEFDX-2. · 

нив! з.а 

Ч^^-^ОІМІЕТЕ» а.а 

' N s ^ V E I L I O а.» 

ΊΑΑΜΒΟΒΙΟ 2.E 

^ Ч ^ ^ аевраввев 2.0 

^ ^ / í o r f e a l . a 
*B»cbte looe l . a 

еевваав 1.7 

te leurat . 1.3 

aeeral . 1.3 

BBcat 1.3 

kwaad l . a 

•inderw. 1.1 

alchaelf Blet 1.1 

a c k u l d 0 . 0 

O B i e l u k k l i O.S 

- In алмв tabel aardt een vereohuiuing in rangorda van meer dan drie plaateen aangegeven met een pijl 
- De aijfere achter de gevoelene e tellen de gemiddelde frehlentie per gevoelen voor 
- Ter andareoheiding van de negatieve gevoelens werden de positieve in hoofdlettere getypt 
- Zie voor een onverkorte weergave der gevoelene bijlage 2/II 

zover wijst deze analyse van de affekthiërarchie niet op een afwezige 
of slechts geringe procesbevordering waar tot nu toe sprake van was, 
maar op een teruggang van het ervaringsproces van persoon H vooral in 
vergelijking met de groep waar de eerste twaalf plaatsen in de rangor
de in Z02 uitsluitend nog door positieve gevoelens worden bezet. Letten 
we vervolgens op die gevoelene die van ZOl naar Z02 een opvallende ver
schuiving van meer dan drie posities in de rangorde te zien geven, dan 
wordt het beeld van een negatief ervaringsprocee, of tenminste van een 
proces dat in ernstige spanning verkeert of onder hoge druk staat, al
leen nog maar versterkt. De positieve gevoelene van liefde, genieten, 
veiligheid en saamhorigheid dalen aanzienlijk in rangorde en de nega
tieve gevoelens van eenzaamheid en zichzelf-niet-te-zijn stijgen. Het 
zijn dus Juist de positieve gevoelens die afnemen en de negatieve die 
toenemen. Ook ten aanzien van de belangrijkste verschuivingen in de po
sitie der gevoelene van ZOl naar Z02 is het kontrast met de groep mar
kant: bij de groep zien we de positieve gevoelens van vrijheid en rust 
in rangorde opklimmen (op de opmerkelijke daling van "saamhorigheid" 
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wordt in hoofdstuk VI ingegaan) en tegelijk de negatieve gevoelene van 
zich-zorgen-maken en machteloosbeld afdalen. 

De analyse der affekthiërarchleën geeft alle aanleiding om opnieuw de 
vraag te stellen naar de verklaring van het kontrast tussen persoon H 
en de groep. Een voor de hand liggende verklaring ligt in de veronder
stelling dat de positieve ervaring met het gebedspraktikum van alle per
sonen behalve persoon H nog doorklinkt in het tweede zelfonderzoek. De
ze veronderstelling wordt tijdens het doorspreken dat volgt op Z02 uit
drukkelijk door de meeste personen bevestigd: Zij schrijven hun proces
bevordering voor een belangrijk deel toe aan hun voorafgaande gebeds
praktikum (in hoofdstuk VI kom ik hierop nog terug). Een belangrijke 
indikatie voor deze verklaring vinden we ook in de labelmodifikatie zo
als ik straks bij de kwalitatieve analyse hoop aan te tonen. 

2.6.2 De affekthiërarahieè'n van twee subsystemen binnen het waarde-
ггпдэзуаіеет van persoon H: de evaluatieve gebieden van het ge-
bedepraktikum (nrs. 25 t/m 29 in Z02) en van het zelfonderzoek 
(nrs. 23 en 24 in Z02) 

Wat betreft hun hiërarchie vormen de beide subsystemen elkaars spiegel
beeld: alle twaalf negatieve gevoelens georiënteerd op de situatie van 
het gebedspraktikum bezetten de bovenste helft in de rangorde en alle 
positieve gevoelens bezetten de onderste helft; precies het omgekeerde 
geldt voor de situatie van het zelfonderzoek. 

TABEL 9/V: Vergelijking tussen de affekthiè'rarahieën van GP- en ZO-ge-
bieden van persoon H 

GP ZO 

1 zorgen 4.4 
2 machteloos 4.2 
3 eenzaam 4.2 
4 teleurst. 4.2 
5 minderw. 4.0 
6 neersl. 4.0 
7 gespannen 3.8 
8 ongelukkig 3.8 
9 angst 3.6 

"4 

10 zichzelf niet 3.6 
11 kwaad 3.4 
12 schuld 1.8 
13 EIGENW. 1.4 
14 ENERGIE 1.4 
15 VREUGDE 1.2 
16 GELUKKIG 1.2 
17 VERTROUWEN 1.2 
18 RUST 1.2 
19 VRIJHEID 1.2 
20 GENIETEN 1.0 
21 LIEFDE 1.0 
22 SAAMHORIG 1.0 
23 WARMTE 1.0 
24 VEILIG 1.0 

J 
«4 

f EIGENW. 4 
VERTRCrjWEN 4 
ENERGIE 4 
RUST 4 
VRIJHEID 4 
VREUGDE 3.5 
GELUKKIG 3.5 
VEILIG 3.5 
GENIETEN 3 
SAAMHORIG 2 
machteloos 1.5 
zorgen 1.5 

f LIEFDE 1.5 
schuld 1.5 
WARMTE 1.5 
teleurst. 1.5 
angst 1 
gespannen 1 
zichzelf niet 1 
ongelukkig 1 
eenzaam 1 
minderw. 1 
kwaad 1 
neersl. 1 
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Gezien de stagnerende procesbevordering van persoon H moet gekonkludeerd 
worden, dat de positieve ervaringswijze van het zelfonderzoek onvoldoen
de tegenwicht heeft kunnen bieden: zij werd praktisch uitgedoofd door 
de "domper" die het gebedspraktlkum betekende voor persoon H. Tabel 9/V 
laat duidelijk zien hoe de beide subsystemen wat betreft hun hiërarchie 
gespiegeld zijn; zij spreekt verder voor zichzelf. 

3 KWALITATIEVE ANALYSE 

In de vorige paragraaf zagen we, dat de konklusle van een stagnerende 
procesbevordering door alle kwantitatieve gegevens op basis van de af-
fekten duidelijk werd ondersteund. In deze paragraaf zal worden nage
gaan of de Inhoud van de waardegebieden ons meer inzicht kan geven in 
de stilstand of zelfs teruggang van het welbevinden van persoon H. De 
eerste vraag die behandeld zal worden is of de ontbrekende labelmodlfi-
katie mogelijk kan samenhangen met de "domper" die het gebedspraktlkum 
betekende voor persoon H. Ook als straks mocht blijken, dat een derge
lijke samenhang aannemelijk is dan blijft toch nog de vraag open hoe 
het komt, dat de teleurstellende ervaring met het gebedspraktlkum zo 
ingrijpend is geweest. Aan deze kwestie wordt de rest van de kwalitatie
ve analyse besteed. 

3.1 HET ONTBREKEN VAN LABEIMODIFIXATIE 

BIJ het tweede zelfonderzoek (Z02) konfronteert de persoon zich met de 
waardegebieden uit het eerste (Z01) met de bedoeling om bij elk gebied 
na te gaan of het nog geldig is of niet. Of er zich in de tussenliggen
de periode in zijn waarderingssysteem ontwikkelingen hebben voorgedaan 
kan de persoon onder andere aangeven door de aard van de veranderingen 
in reeds bestaande waardegebieden zo nauwkeurig mogelijk uit te drukken 
via herformulering van die gebieden (labelmodifikatie). De labelmodifi-
katie geeft dus een belangrijke aanwijzing voor verandering en ontwik
keling. In deze studie vroeg de helper bij ledere labelmodifikatie of 
de persoon kon aangeven in welke mate hij de verandering toeschreef 
aan 1. de situatie van het gebedspraktlkum, 2. de situatie van het zelf
onderzoek, 3. de kombinatie "1 ζ 2" of 4. aan een situatie liggend bui
ten 1, 2 en 3. In de praktijk Blaakten de personen van de mogelijkheden 
3. en 4. geen gebruik. Via een zespuntsschalltje lopend van "geen in
vloed ervaren" (0) naar "maximale invloed ervaren" (5) was kwantifice
ring mogelijk (zie 2.6/IV). De kwantificering biedt een handvat om de 
eventuele samenhang tussen de negatieve GP-ervaring en de ontbrekende 
labelmodifikatie te onderzoeken. Tabel 10/V geeft een overzicht van de 
labelmodifikaties en de mate waarin deze werden toegeschreven aan GP 
en/of ZO van alle personen in Z02. De tabel laat zien, dat persoon Η 
tot de weinigen behoort bij wie labelmodifikatie geheel ontbreekt: per
sonen E, Η en J. Richten we nu onze aandacht op het merendeel van de 
personen bij wie wel modiflkatles voorkomen dan stellen we vast, dat de
ze in belangrijke mate worden toegeschreven aan de ervaren invloed van 
de GP-situatie (groepsgemiddelde: 3.93) en iets mindere mate aan de 10-
situatie (3.35). Vooral het gebedspraktlkum, maar ook het zelfonderzoek 
blijken dus een forse stimulans tot ontwikkeling. Omgekeerd mag nu ver
ondersteld worden, dat het ontbreken van ontwikkelingen wijst op een 
voorafgaande negatieve ervaring waarbij we in eerste instantie mogen 
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denken aan het gebedspraktikua, vervolgens aan het zelfonderzoek en e-

ventueel aan een ervaring daarbuiten. Het is dus aannemelijk, dat de 

negatieve GP-ervarlng verantwoordelijk is voor het ontbreken van label-

modiflkaties bij persoon H; die negatieve GP-ervaring moet bovendien 

de positieve ZO-ervaring hebben ondergesneeuwd. Deze konklusie zou wel 

in steviger schoenen hebben gestaan als persoon H niet een van de wei

nigen, maar slechts de enige zou zijn geweest bij wie labelmodifikatle 

afwezig is. 

TABEL 10 A : Overzicht labelmodifikatie eerste OVO-ayklus 

persoon labelnr. kwantifice- persoon labelnr. kwantlfice-

in Z02 

1 

2 
6 

1 
5 

3 

5 

β 

8 

4 

7 

8 

10 

3 

4 

5 

ring GP;ZO 

3;i 
5;0 
5;0 

3;i 
3;2 

5;4 

5;3 

5;4 

3;5 

4;2 

4;3 

4;3 

0;5 

5;0 

4;1 

4;4 

G 

К 

L 

И 

Ν 

in Z02 

2 

7 
β 

5 

6 

8 
9 

15 

5 

7 
8 

3 

4 
5 
6 
8 

5 

6 

ring GP;Z< 

4;0 

3;0 

4
;
4 

i;4 
3;3 

2;1 

5;5 

3;5 

4;5 

5;3 

5;5 
8;4 

-Bij de personen Ε, Η en J ontbreekt labelmodifikatie 

-Van de in totaal 34 modlfikatles worden er 27 (79.41%) opgevat als 

ontwikkelingen die de personen in meerdere of mindere mate toeschrij

ven aan het GP en 23 (67.64%) aan het ZO 

-Het groepsgemiddelde (13 personen) bedraagt voor het GP 3.93 en voor 

het ZO 3.35 

-Ontbrekende kwantificering duidt erop, dat de persoon andere situaties 

noemde als ervaren oorzaak 

3.2 WAAROM WAS DE TELEURSTELLENDE GP-ERVARING ZO INGRIJPEND? 

Het waarderingssysteem van persoon H wordt gekenmerkt door een ernstige 
norm-problematiek. In haar ogen is zij in haar religieuze leven tot nu 
toe tekortgeschoten ten aanzien van de verplichtingen tot soberheid en 
celibaat. Tengevolge van een sterke psychische afhankelijkheid van haar 
kongregatie is zij niet in staat geweest de institutionele normen te re
lativeren door ze meer in verband te brengen met haar persoonlijke situ
atie: haar eigen ervaringen, haar mogelijkheden en grenzen. Zij is bllj-
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ven hanteren ala rigide eisen van buitenaf waaraan zij niet kon beant
woorden. Dit heeft geresulteerd in storende en belemnerende gevoelene 
van schuld en schaaate en uiteindelijk in een ernstige twijfel aan haar 
religieuze identiteit. Vanuit deze twijfel had zij haar hoop gesteld op 
het deelnemen aan het gebedspraktlkum. De deelname aan dit praktIkum 
leidde echter niet tot de doorbreking van het bestaande afhankelijk-
heidspatroon, maar het werd er integendeel gekontlnueerd waardoor haar 
twijfel aan haar religieuze identiteit nog versterkt werd. 

In deze paragraaf worden de afhankelijkheids- en daarmee samenhangende 
identiteitsproblematiek eerst in verband gebracht met de institutionele 
kontekst van de kongregatie die zich bevindt in een historische over
gangsfase van geslotenheid naar een zekere openheid. Kort aangegeven 
wordt, dat het gebedspraktlkum een funktie kan hebben bij het leren uit
houden van de spanningen verbonden met de veranderingsprocessen op ker-
kelljk-godsdienstig terrein. Vanuit deze kontekst wordt daarna verder 
ingegaan op de norm-problematiek van persoon H zoals deze zichtbaar 
wordt in een aantal waardegebleden rond soberheid en celibaat. Vervol
gens worden de veranderingen weergegeven in het waarderingssysteem van 
Z01 naar Z02 waarbij in Z02 de aandacht in het bijzonder zal uitgaan 
naar de aspektenanalyse van het gebedspraktlkum. 

3.2.1 De konteket 

Persoon H formuleert in Z01 twee labels die verwijzen naar de grote ver
anderingen binnen de Katholieke Kerk in de bredere kontekst van de his-
torisch-kulturele omwenteling die aekularisatie genoemd wordt. (Zie 
voor een overzicht van alle waardegebieden van persoon H bijlage 2/V). 

15 Bet religieue-zijn nú: echuldgevoelens omdat ik niet zo sober leef 
ale ons vroeger voorgehouden is. (frekwentie positieve gevoelene 11; 
frekwentie negatieve gevoelene 43. voortaan weergegeven als 11;43) 

18 Met de religieuze ontwikkelingen heb ik geen gelijke tred gehouden 
waardoor de oude regels aam, mij blijven knagen. Ook al vind ik het 
kinderachtig van mezelf: kom ik in het hiernamaals aan de goede kant 
terecht? (1S;41) (18) 

Beide labels herinneren aan de oude gezagsstruktuur in de RK instituti
onele godsdienst met haar van bovenaf opgelegde verboden en voorschrif
ten, verplichte onderwerping en gehoorzaamheid die sinds de vijftiger 
Jaren en vooral sedert het tweede Vaticaanse concilie (1962) steeds 
meer in opspraak kwam. Toen persoon H koos voor het religieuze leven 
stond het kerkelijk gezag nog nauwelijks onder kritiek en het klooster 
had nog in vele opzichten het karakter van een "total institution" in 
de zin van Goffman (1975). In een totale institutie -Goffman noemt on
der andere de gevangenis, de kostschool, de kazerne en ook de abdij-
wordt de persoon gedwongen om te veranderen, d.w.z. om zijn oude identi
teit af te leggen en zich te laten omvormen via een alomvattende exter
ne regulering van het gedrag in dienst van een hoger en vooral vanzelf
sprekend en onbetwistbaar doel. Binnen de besloten wereld en het uni
forme model van de totale institutie wordt aan de individuele eigenheid 
en de persoonlijke levensstijl en -inrichting nauwelijks ruimte gelaten 
en dit resulteert volgens de auteur in ego-verlies. Zolang het ene ide
aal erkend en gedragen wordt door de sociale omgeving worden onderwer
ping, ego-verlies en zelfverloochening als zinvol ervaren omdat ze goed-
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gemaakt worden door het zelfrespekt dat de persoon kan putten uit de 
identifikatle mét en de verwezenlijking ván bet grote en in aanzien 
staande ideaal. De persoon die zich bij gebrek aan alternatieven of 
uit overtuiging heeft gekonformeerd aan een organisatie met het karak
ter van een totale institutie wordt door tenminste twee gevaren be
dreigd: 1. vallen de externe normering en de gedragsregulatie weg dan 
wordt de persoon gekonfronteerd met zijn ego-verlies en belandt hij in 
een vakuüm. Hij staat voor de opgave zich opnieuw een identiteit te ver
werven door middel van een grondige reorganisatie en vooral uitbreiding 
van zijn waarderingssysteem. 2. Slaagt de persoon er niet in om zich 
volledig te konformeren dan loopt hij het rlsiko van een ernstige dis
sociatie: ofwel de persoon blijft zich "aangepast" gedragen, maar dit 
gedrag wordt niet langer ondersteund door zijn opvattingen en gevoelens, 
ofwel hij onttrekt zich aan de rolverwachtingen en gedraagt zich "af
wijkend", maar hij houdt dit verborgen zodat hij een dubbelleven moet 
lelden. De waarderingstheorie spreekt in dit verband van het zogenaamde 
"binnen-buitenkontrast" (Hermans, 1981, I, 80 en II, 135 e.V.). Wat be
treft persoon H kan gezegd worden, dat zij zich in hoge mate identifi
ceerde met het religieuze ideaal van haar kongregatie. In het perspek-
tief van dit ideaal was de gevraagde zelfverloochening een uitdaging; 
zij wilde volledig voldoen aan de gestelde eis van een dienstbare, ge
hoorzame, sobere en célibataire leefwijze. In dit verband spreekt zij 
van haar "radikaliteit". Dat zij in haar ogen niet aan alle normen vol
doet (en voldeed) valt haar dan ook erg zwaar en het doet haar ernstig 
twijfelen aan haar religieuze identiteit. 

De overgang van de kloosterlijke geborgenheid en beslotenheid naar een 
meer open en pluriforme organisatie roept zoals alle verandering de 
spanning op tussen de flekslbiliteitskriteria van konsistentie en uit
breiding. Wat hier in het geding is is de verhouding tussen institutie 
en persoon. Deze wordt in de waarderingstheorie gekarakteriseerd vanuit 
twee principes: gebondenheid en relatieve autonomie. Enerzijds wordt de 
individuele ervaringswereld gestruktureerd vanuit voorgegeven (institu
tionele) symbolen en anderzijds vanuit de persoonlijke spontanelteit. 
In deze theoretische voorstelling van zaken ligt de suggestie besloten, 
dat bij afnemende gebondenheid de relatieve autonomie toeneemt. In psy
chologische zin kan men naast de institutioneel gebonden en persoonlij
ke ervaringsdimensie nog een belangrijke dimensie onderschelden. Het 
gaat mij dan om dat gedeelte van de individuele ervaringswereld dat 
noch maatschappelijk noch persoonlijk gesymboliseerd wordt. Het is het 
gebied van de impasse, de leegte, het ongestruktureerde. Het is het ge
bied van waaruit geen zinvolle relaties kunnen worden aangegaan omdat 
gemeenschappelijke zingeving niet-meer of nog-niet aanwezig is. Het is 
het gebied waar men als men er vertoeft niets kan ondernemen, maar moet 
wachten. Het gebied kan groot zijn of klein, men kan doen alsof het er 
niet is of zich er Juist in verdiepen (19). Het schijnt mij een gebied 
toe van grote religieuze relevantie. Het bedoelde gebied is nauw ver
want met de kreatieve spanning tussen konsistentie en uitbreiding. Deze 
spanning is niet alleen verbonden met gevoelens van hoop en verwachting, 
maar altijd ook met gevoelens van angst en teleurstelling van waaruit 
toenemende institutionele openheid en pluriformiteit nog slechts beleefd 
kunnen worden als leegte en fragmentatie waardoor konservatieve en res
tauratieve tendenzen kunnen ontstaan zoals die ook duidelijk aanwijs
baar zijn binnen de Katholieke Kerk van de laatste vijftien Jaar (zie 
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Al β.a., 1979, 118). 

Binnen het hier geschetste institutionele kader is de funktIe van het 
gebedspraktlkun erin gelegen de persoon te helpen de beoogde spanning 
te doorstaan en weerstand te bieden aan de verleiding on zich (opnieuw) 
te verschansen in de geborgenheid van vaate zekerheden. Wil het zijn 
status als religieuze training waarmaken, dan zal het daartoe eymboli-
seringen aanreiken ontleend aan de religieuze traditie waarin deze span
ning wordt gethematiseerd: de woestijnervaring der Joden en Jezus' ver
latenheid in Getsemani zijn daarvan slechts twee voorbeelden. Ik ben 
van mening, dat het gebedspraktikum in dit opzicht naar persoon Η toe 
heeft gefaald: de twijfel aan haar religieuze Identiteit is paradoxaler-
wijze een a-religieuze twijfel gebleven omdat zij niet werd opgenomen 
binnen het religieuze symboolsysteem waardoor zij zou zijn voorzien van 
een zinvol kader. 

3.2.2 Normering en binnen-buitenkonstraet 

Vanuit de eerste vragenaet (verleden) formuleert persoon Η In Z01 een 
drietal samenhangende waardegebieden waarvan de laatste twee expliciet 
naar een binnen-bultenkontrast verwijzen: 

2 Bij de verandering van werkkring en werksoort miste ik een stuk gebor
genheid, warmte, een geordend patroon; ik miste ook de steun van mijn 
medezusters en al wat geboden werd aan verdieping. Ik voelde me ont
heemd. (27;41) 

3 Gespletenheid: omdat ik naarbuiten toe me gelukkig moest voordoen, 
terwijl ik me inwendig ellendig voelde. (23;54) 

4 Ik had een liefdesband met iemand, die ik verborgen moest houden, 
waardoor de bestaande gespletenheid werd verscherpt. (43;47) 

In het waarderingssysteem van persoon Η komen de beide kanten van de 
sterke institutioneel bepaalde normering naarvoren: aan de ene kant 
remt het haar ontwikkeling omdat zij zich tegenover de gestelde eisen 
tekort voelt schieten (zie de waardegebieden 15 en 18 onder 3.2.1), aan 
de andere kant biedt het haar tegelijkertijd ook bescherming en houvast. 
In waardegebied 2 zegt persoon Η o.a., dat zij bij de verandering van 
werk "een geordend patroon" miste. Hieruit blijkt ook het in 3.2.1 ge
noemde gevaar van de geboden bescherming: zij is slechts werkzaam bin
nen de besloten wereld van de totale institutie en zij wapent de per
soon allerminst tegen verandering. De strak gereguleerde interakties 
met de leiding van de kongregatle en met haar medezusters hebben per
soon Η weinig gelegenheid gegeven om een waarderingssysteem tot ontwik
keling te brengen van een voldoende omvang waarin ook nieuwe ervaringen 
een plaats en dus zin zouden kunnen krijgen. In plaats daarvan voelde 
zij zich in de nieuwe situatie "ontheemd". De negatieve affektleve kwa
liteit die verbonden is met de indruk "geen dak meer boven het hoofd te 
hebben" durft zij in haar kontakten naar de anderen toe niet laten blij
ken, maar zij blijft zich integendeel "aangepast" d.w.z. positief gedra
gen. Gebied 3 geeft een goed voorbeeld van het bedoelde blnnen-buiten-
kontrast; het laat duidelijk zien hoe de belde zijden van de ervaring 
-de affektzijde en de gedragszijde- wat betreft htm kwaliteit een tegen
stelling vormen. De hoge institutioneel bepaalde verwachtingen zoals 
die ondermeer in de geloften tot uitdrukking komen laten de individuele 
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eigenheid nauwelijks ruimte waardoor zij de persoon kunnen nopen een 
"oplossing" te zoeken in het binnen-bultenkontrast of zelfs In de bin-
nen-buitensplitslng die we in gebied 4 zien geïllustreerd. Het zijn 
vooral twee aspekten van haar religieuze levensstaat -soberheid en ce
libaat- die de intensieve normproblematiek lijken op te roepen waarmee 
persoon H te kampen heeft en die in belangrijke mate haar waarderings
systeem tekenen. 

3.2.2.1 Soberheid 

Bier zijn de gebieden 19, 20 en 21 van belang hoewel gebied 15 reeds in 
3.2.1 werd vermeld wordt het hier vanwege zijn samenhang met de overige 
twee opnieuw gepresenteerd: 

15 Het religieus-zijn nú: aohuldgevoelens omdat ik niet zo aober leef 
als ons vroeger voorgehouden ie. (11;43) 

20 (groep waartegen zij zich afzet) : De kongregatie die zieh eahraperig 
opstelt ten opzichte van haar leden en niet spontaan staat ten aan
zien van genomen besluiten. (20;3S) 

21 (groep waartegen zij zich afzet): De kongregatie benadert níet heel 
de mens. Zij staat meer borg voor het geestelijk welzijn dan voor 
het tijdelijke welzijn. (20; 35) 

Tussen de gebieden 15 aan de ene kant en 20 en 21 aan de andere kant is 
een belangrijk verschil waarneembaar. Dit verschil houdt verband met de 
relatie tussen de twee soorten symbolische ikken (S.I.) waarin het aktu-
ele ik (A.I.) zich kan verplaatsen: als aktueel ik kan de persoon zich 
verplaatsen in de ander (sociaal S.I.) of in zichzelf (persoonlijk S.I.), 
Het beoogde verschil bestaat nu hierin, dat persoon H zich in het eer
ste geval primair laten normeren door haar sociaal S.I. (zie gebied 15) 
en in het tweede geval (de gebieden 20 en 21) door haar persoonlijk S.L 
Vertrekt de normering vanuit het sociaal S.I. dan kan dat lelden tot 
schuldgevoelens (indien het sociaal S.I. het persoonlijk S.I. afkeurt 
en niet bevestigt); vertrekt de normering echter vanuit het persoonlijk 
S.I. dan kan dat leiden tot kritiek op de ander, in dit geval op de kon
gregatie (indien het persoonlijk S.I. het sociaal S.I. afkeurt en niet 
bevestigt). De beide vormen van normering worden hieronder schematisch 
weergegeven : 

SCHEMA l/V: Sociaal S.I.-dominantie SCHEMA 2/V: Persoonlijk S.I.-domi-
normering via sociaal S.I. nantie; normering via 

persoonlijk S.I. 

A.I. A.I. 

/ \ / \ 
яосіяяі ^ pg-rnnnn- sociaal ^. persoon-

S.I.·* lijk S.I. S.I. »lijk S.I. 

(gebondenheid) (relatieve autonomie) 

Vanuit de identifikatie met haar sociaal S.I. -"religieuzen behoren so

ber te leven"- komt persoon H als aktueel Ik (A.I.) tot de veroordeling 

van haar persoonlijk S.I. -"ik draag graag mooie kleren, ga graag uit 

en ik schep er genoegen in mijn huis naar mijn smaak in te richten"-
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(zie gebied 19 en zie schema l/V). Uit haar ervaringen -"ik draag graag 
mooie kleren... enz.- die worden gerepresenteerd door haar persoonlijk 
S.I. leidt zij een persoonlijke normering af -"als kongregatieleidlng 
behoor Je Je niet schraperig op te stellen (gebied 20) en Je behoort 
heel de mens te benaderen en Je dient dus niet alleen borg te staan 
voor het geestelijk welzijn, maar ook voor het tijdelijk"- (gebied 21) 
(zie schema 2/V). Toch kan ook zo'n persoonlijke normering afgeleid 
zijn uit een sociale normering (bijvoorbeeld van onze welvaartsmaat
schappij). Afhankelijk van de richting van de normering verwachten we 
in schema l/V een affektleve modaliteit waarbij veel schuldgevoelens 
gepaard gaan met weinig gevoelens van kwaadheid en in schema 2/V ver
wachten we de omgekeerde modaliteit. Inderdaad blijken de gebieden de 
verwachte modaliteit te bezitten: gebied 15 bevat de kombinatie "veel 
schuld-weinig kwaadheid" en de gebieden 20 en 21 bevatten de tegenge
stelde kombinatie "veel kwaadheid-weinig schuld". Dit gegeven mag rele
vant genoemd worden gezien de uiterst lage positie die de beide gevoe
lens innemen in de affekthiërarchie van het waarderingssysteem (zie ta
bel B/V). 

De gebieden met betrekking tot soberheid zijn nu op twee punten bespro
ken: ten eerste wat betreft de richting van de normering die erin tot 
uitdrukking komt en ten tweede wat betreft him affektleve modaliteit. 
We zagen ook bevestigd, dat de richting van de normering van Invloed 
kan zijn op de modaliteit. De vraag rijst nu of er ook een samenhang 
kan worden vastgesteld tussen de richting van de normering en de aard 
en intensiteit van het binnen-buitenkontrast. Bekijken we om deze vraag 
te beantwoorden eerst gebied 15. We konstateren dan een bijzondere vorm 
van het binnen-buitenkontrast. Gebruikmakend van topologische termen 
kunnen we zeggen, dat de inhoud van gebied 15 Impliceert, dat persoon 
H aan de buitenkant positief gedrag vertoont, zij het, dat dit gedrag 
niet gericht is op de ander, maar naar zichzelf. Zij leeft niet zo so
ber, maar verwent zichzelf af en toe (positieve gedragskwaliteit), maar 
dit positieve gedrag roept negatieve gevoelens op van schuld. Anders 
gezegd, als ze aardig is voor zichzelf wordt het plezier bedorven door 
opkomende schuldgevoelens. Onverdeelde vreugde, lust en genieting zijn 
op die wijze moeilijk bereikbaar voor haar. Hierin manifesteert zich 
stellig ook de geschiedenis van de kerk die zoals W.Berger zegt "als 
opvoedster van mensen altijd meer de zijde heeft gekozen van de ontzeg
ging en tegen de genieting"(1983, 54). 

In de gebieden 20 en 21 keert persoon H zich niet meer tegen zichzelf 
zodat geen schuldgevoelens ontstaan. De richting van de normering loopt 
nu niet meer uitsluitend via haar sociaal S.I. waardoor zij zichzelf 
eenzijdig beoordeelt vanuit het sociaal wenselijke (de rolverwachtin-
gen), maar zij loopt nu ook vla haar persoonlijk S.I. waardoor zij haar 
eigen ervaringen van genieting tot uitgangspunt neemt. Op die wijze 
houdt zij ook rekening met zichzelf en als zodanig bevestigt en verste
vigt zij haar ervaring; haar persoonlijke ervaring krijgt nu ook de 
funktie van een kompas waarmee zij haar koers kan bepalen en van waar
uit zij zich kan opstellen tegenover de kongregatie. Zij is boos op de 
kongregatie omdat deze haar van zichzelf heeft vervreemd. Zolang zij 
haar boosheid inslikt en dus voor zichzelf houdt -maar zij heeft haar 
boosheid al "harder" gemaakt door deze althans via de formulering van 
twee waardegebieden te veruitwendigen- handhaaft zij het binnen-buiten-
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kontrast: negatief affekt naar de ander gekombineerd aet positief ge

drag naar de ander. Toch lijkt zij in de gebieden 20 en 21 een hele 

stap verder. De kans op een kreatief konflikt tussen persoon en insti

tutie is veel groter geworden en daar zouden beide wel bij kunnen va

ren. 

3.2.2.2 Celibaat 

In Z01 verwijzen de volgende gebieden naar het celibaat: 

4 (verleden) Ik had een liefdeeband met iemand, die ik verborgen moeet 
houden, waardoor de bestaande gespletenheid werd verscherpt. (43;47) 

в (heden) Het verlangen -naar een vast punt dat kan en mag. (27;40) 

13 (genieten) Vriendschap met één. Daaruit voortvloeiend momenten van 
intens genieten. (56;16) 

16 (denken) Ik denk veel aan het vinden van een vaste vriendschap en 
aan het inpassen daarvan in mijn religieus zijn. (46;26) 

19 (persoon waartegen zij zich afzet) Vanuit zijn overtuiging durft X 
met mij geen vaste vriendschap aan. (23;32)(ter verduidelijking van 
dit gebied: X is een RK priester) 

Ad gebied 4. Wezenlijk voor ons welbevinden is het kunnen delen van 
lief en leed. In het geval van een geheime liefde is dat delen in alle 
situaties buiten de partner om onmogelijk. Persoon H heeft daar zeer 
onder geleden. Behalve de gevoelens van warmte en liefde gericht op de 
partner zijn het de gevoelens van angst, zich zorgen maken, gespannen
heid en schuld die de modaliteit van het betreffende waardegebied domi
neren. Daarnaast zijn er veel gevoelens van eenzaamheid die vooral ook 
in het gesprek met de helper door persoon H werden benadrukt. Toen haar 
partner kwam te overlijden werd het blnnen-buitenkontrast door haar 
heel schrijnend gevoeld. Zij moest het verdriet alleen verwerken waar
door zij zich zeer eenzaam voelde. 

Omdat de gebieden voor zichzelf spreken wil ik mij beperken tot twee 
woorden uit gebied zes die in verband met de celibaatsproblematlek voor 
persoon H van belang zijn: kunnen en mogen. Wat betreft het kunnen: het 
aangaan van een al te openlijke partnerrelatie kan haar schaden in haar 
loopbaan. Haar werk dat haar veel voldoening schenkt (zie de gebieden 
5, 25 en 26 in bijlage 2/V) zou ze niet graag willen missen. Een minder 
opvallende relatie die misschien erkenning kan vinden in een kleine 
kring van intimi, maar die zeker geen officiële erkenning kan krijgen 
blijft erg kwetsend voor beide partners omdat het goede dat zij in hun 
relatie ervaren vanuit institutioneel perspektief toch het daglicht 
niet mag zien. En dat is onverteerbaar. Een geheime relatie roept de 
gespletenheid op die persoon H Juist wil vermijden. Wat betreft het mo
gen: op dit punt kiest persoon H niet voor wat zij voor zichzelf nodig 
heeft en goed vindt. Of voor zover zij dat wel doet heeft zij daar 
schuldgevoelens bij. Dit betekent, dat zij zich in hoofdzaak laat nor
meren via verplaatsing in het standpunt en de verwachtingen van de an
der, i.e. de kongregatie. Zij laat zich de wet stellen door de ander. 
Op deze wijze verkeert zij in de toestand van heteronomie die verbeeld 
wordt in schema l/V: de normering verloopt dan primair vla haar sociaal 
symbolisch ik. De ervaring die tot stand komt vla verplaatsing in haar 
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persoonlijk symbolisch ik laat zij onvoldoende tellen. Zij maakt haar 
persoonlijk S.I. onderhorig aan haar sociaal S.I. Hiermee blokkeert zij 
de toestand van autonomie zoals die verbeeld wordt in schema 2/V: de 
normering verloopt via het persoonlijk S.I., d.w.z. de persoon gaat uit 
van zijn eigen ervaring -"de kleren van de keizer"- als belangrijkste 
richtsnoer voor zijn handelen. De overmatige normering via haar sociaal 
S.I. heeft ernstige konsekwenties voor de beleving van haar religieuze 
identiteit. Zolang zij haar zelfomschrijving als religieuze grotendeels 
laat afhangen van het kerkelijk institutioneel perspektief kan zij 
slechts konkluderen, dat zij zoals de heksen van weleer te licht bevon
den wordt. Zij kan vooralsnog niet zeggen "dankzij mijn vaste vriend
schap heb ik mijn religieuze identiteit kunnen waarmaken en zal ik dat 
ook in de toekomst nog kunnen". Toch is het niet onwaarschijnlijk, dat 
gelet op de gebieden 5, 25 en 26 met betrekking tot haar werk, Juist 
deze uitspraak als een waardegebied in haar ervaringsproces gevalideerd 
had kunnen worden. De helper had haar kunnen voorstellen om dit nieuwe 
waardegebied in haar waarderingssysteem op te nemen. Hij had dit voor
stel kunnen staven door te wijzen op een bestaand religieus waardege
bied (nr. 26) 

26 Begeleiding van ernstig zieken, stervenden, en begeleiding van nabe
staanden geven mij religieuze mementen. (42;28) 

Uit dit gebied blijkt, dat zij haar religieuze Identiteit in haar werk 
waarmaakt. Vanuit dit waardegebied zou de vraag aan haar zijn geweest 
of zij dat ook in die mate had gekund zonder de steun van een duurzame 
partnerrelatie. De helper heeft van deze mogelijkheid helaas geen ge
bruik gemaakt. 

Aan de hand van de waardegebieden rond soberheid en celibaat hebben we 
een konkreet beeld gekregen van de normproblematiek van persoon H. 
Voorts hebben we gezien hoe deze problematiek samenhangt met de sterke 
psychische afhankelijkheid van de kongregatie. De vraag is nu welke 
kwalitatieve veranderingen er optreden in het ervaringsproces van per
soon H van Z01 naar Z02. Dergelijke veranderingen blijken uit het feit, 
dat gebieden worden geëlimineerd of dat juist nieuwe gebieden worden 
geformuleerd (toevoegingen), veranderingen kunnen ook blijken uit de 
aspektenanalyses van het zelfonderzoek en het gebedspraktikum. Gezien 
de uitgangsvraag -waarom was de teleurstellende GP-ervaring zo ingrij
pend?- gaat de aandacht in het bijzonder uit naar de aspektenanalyse 
van het gebedspraktikum. 

3.2.3 Kwalitatieve veranderingen van Z01 naar Z02 

De kwantitatieve analyse leidde tot de konklusie van een stagnerende 
procesbevordering. Op kwalitatief nlvo werd deze konklusie bevestigd 
door het uitblijven van labelmodifikatie die waarschijnlijk samenhangt 
met de teleurstellende ervaring van het gebedspraktikum (zie 3.1). 
Voorts werd deze konklusie ondersteund door twee probleemgebieden die 
het waarderingssysteem van persoon H in belangrijke mate tekenen en die 
verband houden met het binnen-buitenkontrast en de normering (zie 3.2). 
De kwalitatieve analyse had tot nu toe betrekking op het eerste zelfon
derzoek Z01 (afgezien van 3.1 die de eerste OVO-cyklus omvat). In deze 
subparagraaf wordt gekeken naar de veranderingen van Z01 naar Z02. 
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Deze veranderingen betreffen : 
- Vijf eliminaties: ZOl-nrs. 10, 15, 16, 18 en 19 (zie 3.2.3.1) 
- Evaluatieve gebieden op grond van de aepektenanalyaea: twee over het 
zelfonderzoek (Z02-nrs. 23 en 24) en vijf over bet gebedapraktikum 
(Z02-nrs. 25 t/m 29) (zie 3.2.3.2) 

- Twee nieuwe waardegebieden (toevoegingen) (Z02-nrs. 30 en 31) (zie 
3.2.3.3) 

Hierna wordt eerst ingegaan op de eliminatie die een ongerijmdheid be
vat : persoon H verwijdert gebieden uit haar waarderingesysteem omdat 
de problemen die zij bevatten zouden zijn afgerond. Dit gegeven laat 
zich wel rijmen met de evaluatie van het zelfonderzoek, maar allerminst 
met de evaluatie van het gebedspraktikum. Vervolgens worden de aspek-
tenanalyses besproken. Daarbij zal blijken, dat de wezenlijke problema
tiek van persoon H liggend op het vlak van de normering (afhankelijk
heid) en het binnen-buitenkontrast vanuit de situatie van het gebeds
praktikum zoals ervaren en geëvalueerd door persoon H niet werd opge
lost, maar integendeel Juist versterkt. Tenslotte wordt ingegaan op de 
toevoegingen die wel een ontwikkelingsperspektlef bieden. 

3.2.3.1 Eliminatie 

De volgende gebieden werden geëlimineerd: 

10 (aktiviteit) Lezen van religieuze tijdschriften. (22;32) 

15 (denken) Het religieus zijn nú: sohüldgevoelena omdat ik niet zo so
ber leef als ons vroeger voorgehouden is. (11;43) 

16 (denken) Ik denk veel aan het vinden van een vaste vriendschap en 
aan het inpassen daarvan in mijn religieus zijn. (46;26) 

18 (denken) Met de religieuze ontwikkelingen heb ik geen gelijke tred 
gehouden waardoor de oude regels aan mij blijven knagen. Ook al vind 
ik het kinderachtig van mezelf: kom ik in het hiernamaals aan de goe
de kant terecht? (15;41) 

19 (persoon waartegen zij zich afzet) Vanuit zijn overtuiging durft X 
met mij geen vaste vriendschap aan. (23;32) 

Persoon H heeft deze gebieden weggelaten omdat zij geen rol meer van 
betekenis zouden spelen of omdat hun inhoud reeds in andere gebieden 
in voldoende mate tot uitdrukking werd gebracht. Het laatste geldt voor 
de gebieden 16 en 19 die volgens persoon H voldoende vertegenwoordigd 
worden door gebied nr. 6: (heden) Het verlangen naar een vast punt dat 
kan en mag. (27;40). Gebied nr. 10 vindt zij niet relevant genoeg om 
te handhaven. Ook de gebieden nrs. 15 en 18 zouden niet meer zo spelen, 
hetgeen zou betekenen, dat de in deze gebieden vervat liggende norm-
problematiek en het daarmee samenhangende binnen-buitenkontrast zouden 
zijn opgeheven. Getoetst aan de evaluatie van het gebedspraktikum 
blijkt dat echter geenszins het geval. De beoogde problematiek werd 
door persoon H tijdens het gebedspraktikum Juist levensgroot ervaren 
zoals straks bij de aspektenanalyse duidelijk zichtbaar zal worden. De 
eliminatie van de beide gebieden lijkt dan ook een ongerijmdheid te 
zijn die aan de aandacht van de helper is ontsnapt. Een mogelijke ver
klaring kan achteraf gezocht worden in een snel wisselend perspektief 
van persoon H tijdens haar zelfonderzoek. Een dergelijke wisseling van 
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perspektief lijkt niet onwaarschijnlijk gezien de kontrasterende evalu
atie van zelfonderzoek en gebedspraktikum: vanuit de situatie van het 
zelfonderzoek lijkt haar verleden "afgerond reepektievelijk afgeslo
ten" (gebied nr. 23), vanuit de situatie van het gebedepraktlkua blijkt 
dat allerminst zo te zijn (gebieden 25 t/m29). 

3.2.3.2 Aapektenanalyae 

De aspektenanalyse van het zelfonderzoek omvat de volgende twee gebie
den: 

23 Ik vind de hmfrontatie met het verleden belangrijk omdat 't verle
den daarmee ook duidelijker wordt afgerond, reepektievelijk afgeslo
ten. (36;13) 

24 Ik heb het zelfonderzoek ale geheel poeitief ervaren omdat 't me ge
holpen heeft de zaken op een rijtje te zetten en omdat me daardoor 
duidelijk werd waaraan ik zou kunnen werken. (41;1S) 

De positieve ervaring van het zelfonderzoek staat, zoals gezegd, in te
genstelling tot de negatieve ervaring van het gebedspraktikum. De eer
ste ervaring werd door de laatste ondergesneeuwd. We zijn nu toe aan de 
vraag waarom de teleurstellende ervaring met het gebedspraktikum zo in
grijpend is geweest. De aspektenanalyse van het gebedspraktikum omvat 
de volgende gebieden: 

25 Het gebedepraktikum ie me onverwacht erg tegengevallen: ik voelde 
me er niet thuie, ik wilde weg, voelde me bekritiseerd, niet geak-
eepteerd, bemedelijd, er niet bijhorend. (12;47) 

26 Ik merk, dat kritiek op mijn gedrag me onzeker maakt omdat ik het 
bekritiseerde gedrag in twijfel trek en ga zoeken naar ander gedrag 
dat de kritikus mogelijk wél tevreden stelt. (15;46) 

27 Ik merk, dat ik geneigd ben om mijn kritiek die ik op anderen heb 
in te slikken cm erbij te horen. (12;45) 

28 Ik voel me bij de groep niet thuie omdat ik grote twijfels heb aan 
mijn religieue zijn. (12;4S) 

29 Ik laat me gemakkelijk door anderen beïnvloeden in die zin dat daar
door mijn eigen mening niet naarvoren kant. Dit ie uit angst om uit 
de toon te vallen. Ik maak me klein en houd me op de achtergrond. 
(18;42) 

De gebieden laten zich onder een noemer brengen: afhankelijkheid. Zij 
tracht teveel tegemoet te komen aan de verwachtingen van anderen. Zij 
mist een innerlijke maatstaf waarmee ze haar eigen weg zou kunnen bepa
len. De dominantie van haar sociaal symbolisch ik over haar persoonlijk 
symbolisch ik is overduidelijk: zij durft geen "afwijkend" gedrag te 
vertonen, ze durft niet zichzelf te zijn. 

De opeenvolgende gebieden geven een interessant verloop te zien. In ge
bied 25 zien we hoe persoon В het globale affekt -"het is me onverwacht 
erg tegengevallen"- nader affektief differentieert. Op basis van de af

fekt i eve differentiëring volgt in de daarop volgende gebieden een meer 
kognltieve reflektie waarin de verschillende elementen als oorzaken en 
gevolgen aan elkaar worden gerelateerd. Het lijkt welhaast een school
voorbeeld van hoe een zelfonderzoek als bewustwordingsproces kan funk-
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tioneren. De relatering geeft haar meer Inzicht in de wijze waarop zij 
haar ervaringen organiseert. Vanuit het verkregen inzicht kan zij tot 
het besluit komen om bepaalde dingen te veranderen. Ze kan zichzelf 
ontwikkelingstaken stellen. De wijze waarop zij tijdene het zelfonder
zoek met haar teleurstellende GP-ervaring omgaat bevestigt nadrukkelijk 
hetgeen zij stelt in de evaluatie van haar zelfonderzoek in gebied 24: 
"...duidelijker...waaraan ik zou kunnen werken". 

Welke gebieden worden door persoon H met elkaar in verband gebracht? 
In gebied 26 zien we hoe de dominante sociaal S.I.-normering gekoppeld 
wordt aan zelfdepreciatie en "aangepast" gedrag. In gebied 27 wordt bet 
binnen-buitenkontraat (kritiek inslikken = negatief affekt begeleid 
door positief gedrag) in verband gebracht met "erbij (willen) horen". 
In gebied 28 geeft zij de sleutel van haar negatieve GP-ervaring: het 
is haar twijfel aan haar religieuze identiteit waardoor zij zich buiten 
de groep voelt staan. In gebied 29 komen de verschillende elementen nog 
eens terug: aanpassing (sociaal S.I.-normering), je mening voor Je hou
den en Je klein maken (binnen-bultenkontrast), beide elementen gerela
teerd aan "angst om uit de toon te vallen". 

Zoals gezegd, persoon H geeft zelf de sleutel voor haar negatieve GP-
ervaring: de twijfel aan haar religieuze identiteit. Het is precies de
ze twijfel van waaruit zij de GP-sltuatie als het ware beleefd heeft 
als haar "super ego". De afstand tussen Ideaal-ik en feitelijk-ik heeft 
geleld tot een sterke zelfdepreciatie. Ze vertelt, dat de trainers dit 
wel hebben opgemerkt: "je maakt Je klein". Zij heeft deze als uitnodi
ging bedoelde konfrontatie uitsluitend als kritiek op haar gedrag be
leefd waardoor de vicieuse cirkel werd gesloten: kritiek leidt tot aan
passing, leidt tot binnen-bultenkontrast, leidt tot Je-klein-maken en 
op-de-achtergrond-houden. 

Gekonkludeerd kan worden, dat de GP-situatle de norm-problematiek van 
persoon H en het daarmee samenhangende binnen-bultenkontrast wel heeft 
geaktualiseerd en niet heeft opgelost, maar juist versterkt. De twij
fel aan haar religieuze identiteit is als probleem blijven liggen waar
door de mogelijkheid heeft ontbroken om deze twijfel overeenkomstig de 
doelstelling van het gebedspraktikum te plaatsen binnen een religieus 
referentiekader. Indien dat wel zou zijn gebeurd dan zou zij vanuit de 
ruimte die de traditie schept zich deel hebben kunnen voelen van deze 
GP-groep zonder haar eigenheid op te geven, mét haar twijfel. 

3.Z. 3.3 Toevoeging van nieuwe waardegebieden 

Vanuit het gesprek tussen persoon en helper volgend op de evaluatie van 
de GP-situatie worden door persoon H nog twee gebieden toegevoegd: 

30 Ik kan meer mezelf zijn ala ik me geakaepteerd weet en overeenkomst 
voel met andere religieuzen die ook moeite hebben met "de vermanend 
opgestoken vinger van de kongregatieleiding". Ik twijfel dan ook 
minder aan mijn religieuze identiteit. (48;15) 

31 Ik wil leven zoals ik leef en niet schuldbewust m'n hoofd buigen door 
te doen alsof ik het niet kan helpen, dat ik leef zoals ik leef. 
(3?;28) 

De gebieden spreken duidelijke taal. Zij ziet twee ontwikkelingstaken 
die ze ter hand wil nemen. Ten eerste zoekt zij aansluiting bij rellgi-
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euzen die ook "afwijkend" waarderen ten opzichte van de institutioneel 
gestelde normen. Door zo het sociaal perspektief in te nemen van haar 
deviante medezusters raakt zij in staat om de institutioneel bepaalde 
normen te relativeren. Haar persoonlijke ervaringen krijgen daardoor 
meer kans om geïntegreerd te worden in haar waarderingssysteem. Zowel 
de verplaatsing in deviante anderen als de verplaatsing in haar sponta
ne ervaring stuwt haar systeem in de richting van uitbreiding. We zien, 
dat de verschuiving van institutionele gebondenheid naar relatieve au
tonomie niet rechtstreeks plaatsvindt, maar dat deze een omweg neemt 
vla verplaatsing in "ongehoorzame" medestanders. Het doorbreken van de 
gegeven institutioneel bepaalde verhouding is voor persoon H alléén 
schier onmogelijk en een dergelijke doorbraak zou ook niet aansluiten 
bij haar bestaande waarderingssysteem waarin afhankelijkheid en affili
atie-behoefte (erbij willen horen) zo'n grote rol spelen. Overigens 
blijkt persoon H zich hierin ook te voegen naar een sociaal-psycholo
gische wetmatigheid zoals die onder andere in de bekende gehoorzaam
heidsexperimenten van Kilgram zijn aangetoond: met twee of meer onge
hoorzaam-zijn is aanmerkelijk eenvoudiger dan alleen (Milgram, 1975, 
135 e.V.). Ten tweede neemt zij een krachtig besluit om haar deviantie 
niet langer op rekening te zetten van een moreel tekort, maar deze te 
zien als konsekwentie van een persoonlijke keuze. Door deze laatste 
attributie behoeft zij haar "onaangepast" gedrag niet langer te beleven 
als een aantasting van haar identiteit, maar zij kan het Juist gaan be
schouwen als een bevestiging ervan, hetgeen haar welbevinden ten goede 
zal komen. 

Ц BESLUIT 

Het is mijn bedoeling geweest om het veranderingsproces van persoon H 

mede te beschrijven vanuit de historische kontekst van de kerkelijk-

godsdienstige omwenteling sinds de vijftiger Jaren. De veranderingen 

werden summier getypeerd als gaande van geslotenheid naar openheid, van 

uniformiteit naar pluriformiteit en van vanzelfsprekendheid naar plau-

siblliteitsverlies. Dit historisch veranderingsproces heeft persoon H 

onvoldoende in haar waarderingssysteem kunnen integreren. De gesloten

heid en bescherming van de kloosterlijke organisatie hebben haar ver

hinderd om een systeem van voldoende uitgebreidheid tot ontwikkeling 

te brengen. Haar systeem werd primair beheerst door institutioneel ge

bonden waarderingen, terwijl persoonlijke waarderingen een marginale 

positie kregen. Waarderingen die afweken van de Institutionele norm 

konden in haar systeem geen plaats krijgen, tenzij vla een ernstige 

dissociatie: het binnen-bultenkontrast (20). Hoewel zij zich onttrok 

aan de door haar gepercipieerde verplichtingen van soberheid en celi

baat bleef zij zich naar de kongregatle toe aangepast gedragen waardoor 

gedrag, waardering en affekt inkongruent werden. Aan haar "oplossing" 

van het binnen-bultenkontrast kan men een zekere funktlonaliteit toe

kennen gezien haar afhankelijkheidspositie binnen de kerkelijke orga

nisatie die de kenmerken vertoont van een "total institution": waartoe 

men met name de eigenschap van intolerantie voor inkonsistentle mag re

kenen. Vanuit haar beperkte waarderingssysteem, in de zin van een een

zijdige institutionele gebondenheid, was zij gedwongen om zich te blij

ven vereenzelvigen met de kerkelijk-kongregationele normen waardoor zij 
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deze niet kon relativeren, naar slechts zichzelf het verwijt kon naken 
van een moreel tekort, hetgeen uiteindelijk resulteerde in een funda
mentele twijfel aan haar religieuze identiteit. De wisselwerking met de 
GP-sltuatie leidde niet tot uitbreiding van haar waarderingesysteem in 
de richting van meer persoonlijke waarderingen. Het bestaande afhanke-
lijkheldspatroon werd er herhaald waardoor de twijfel aan haar religi
euze identiteit nog sterker werd. Zo werd de teleurstellende GP-erva-
ring een blokkade in haar procesbevordering waardoor deze -zoals we vla 
haar zelfonderzoek konden vaststellen- stagneerde. 

De problematiek van persoon H staat niet op zichzelf. Ik zou haar meer 
universele karakter willen benadrukken door haar in verband te brengen 
met wat ik zou willen noemen "de balans" tussen de belde principes die 
de individuele ervaringswereld beheersen: institutionele gebondenheid 
en relatieve autonomie. Gedurende het historische proces van instituti
onalisering, de-institutionalisering en re-institutionalisering neemt 
de gebondenheid van de individuele ervaringswereld eerst toe, dan af 
en vervolgens weer toe. Hen mag mijns Inziens niet zondermeer aannemen, 
dat de relatieve autonomie hiermee co-varieert, maar daarover straks. 
De kerkelijk-godsdienstige veranderingen zijn dáárom als een omwente
ling gekarakteriseerd omdat in korte tijd maximale institutionalisering 
wordt gevolgd door de-institutionalisering. Aan de hand van een schema 
zou ik de situatie willen verduidelijken van de persoon die binnen een 
totale institutie maximaal gebonden wordt: 

SCHEMA 3/V: De persoon binnen een totale institutie 

eSI1,sSI2. .sSI 

Het belangrijkste institutionele organisatieprincipe bestaat in het be
werken van een alomvattende konslstentie (harmoniemodel). Hierbij past 
een autoritaire gezagsstruktuur met een dogmatische ideologie. De af
grendeling naarbuiten verhindert de persoon zich te verplaatsen in kon
trasterende sociale perspektieven (sSI ) waardoor het hem onmogelijk 
wordt om het eenzijdige institutionele perspektief te relativeren. 
De ontwikkeling van persoonlijke waarderingen (pSI) is zowel voor de 
persoon als de totale institutie hoogst bedreigend vanwege het gevaar 
van Inkonsistentie. De persoon met afwijkende waarderingen heeft te vre
zen voor geestelijke en/of fysieke uitstoting. Dit dwingt hem de oplos
sing te zoeken van het binnen-buitenkontrast, zich af te scheiden of 
het risiko te nemen zich kenbaar te maken aan potentiële medestanders. 
De geringe mogelijkheid om een waarderingesysteem tot ontwikkeling te 
brengen van een voldoende uitgebreidheid bereidt de persoon slecht voor 
op sociale verandering omdat de daarmee verbonden nieuwe ervaringen 
geen plaats vinden binnen zijn systeem. Tenslotte: de normering ver
loopt hoofdzakelijk via het sociaal simbollsch ik van de totale insti
tutie (sSI ) waardoor de persoon ertoe neigt zijn afwijkende waarderin
gen te zien als een persoonlijk moreel tekort, met als gevolg twijfel 
aan eigen identiteit. 
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Binnen een totale institutie slaat de balans tussen gebondenheid en re
latieve autonomie geheel door in de richting van gebondenheid. Indien 
de gebondenheid afneemt komt er ruimte vrij waardoor de relatieve auto
nomie kan toenemen, maar niet noodzakelijk. Bij een snelle inkrimping 
van de gebondenheid is de kans groot, dat de ontstane vrijheidsmarge 
niet door de relatieve autonomie wordt ingenomen, maar dat er een leem
te blijft bestaan. Er zijn daarom naar mijn mening in de individuele 
ervaringswereld drie psychologische dimensies te onderscheiden: de er
varing van gebondenheid, van relatieve autonomie en van leegte. In 
schema 4/V wordt de persoon verbeeld in interaktie met de situatie van 
de-institutionalisering waarbij dus de gebondenheid afneemt en er een 
vrijheidsmarge ontstaat die niet alleen wordt bezet door de ervaringe
dimensie van relatieve autonomie, maar ook door die van leegte: 

SCHEMA 4/V: De persoon in interaktie met de situatie van de-institutio
nalisering (afnemende gebondenheid) 

! e 3 I i ' 
s s i 2 . . s S I n 

- τ 
ι 
1 

t 
^ / 

s s i k 

A . I . 

» · pSI 

І 

_ _ J 

sSI=sociaal symbolisch ik; pSI=persoonlijk symbolisch ik 

Ik geef hier eerst een ideaaltypische beschrijving van een institutie 

die los komt uit haar verstarring, die m.a.w. een open systeem wil zijn. 

Hen kan hier denken aan de Kerk in de periode van paus Johannes XXIII 

toen "een venster op de wereld werd geopend". Het belangrijkste insti

tutionele organisatieprincipe bestaat er dan in om te blijven binnen 

het spanningsveld van konsistentie en uitbreiding. Hierbij past een de

mokratische gezagsstruktuur. De openheid naarbuiten stelt de persoon 

in staat om zich te verplaatsen in kontrasterende perspektieven (sSI ) 

waardoor het hem mogelijk wordt het institutionele perspektief (sSI ) 

zowel te relativeren als te verrijken. De ontwikkeling van de persoon

lijke waarderingen (pSI) is voor de persoon én de institutie van het 
grootste belang omdat dit het middel is waardoor de spanning tussen 
konsistentie en uitbreiding gehandhaafd blijft, hetgeen uiteindelijk 
hun beider fleksibillteit ten goede komt. Tolerantie voor afwijkende 
waarderingen wordt daarom een fundamenteel uitgangspunt. Botsing der 
meningen is welkom: de persoon hoeft niet te vrezen voor geestelijke 
en/of fysieke uitstoting, hij hoeft zijn heil niet te zoeken in het 
binnen-buitenkontrast, maar hij kan zeggen wat hij denkt en voelt. De 
persoon heeft de mogelijkheid om een waarderingssysteem tot ontwikke
ling te brengen van voldoende uitgebreidheid waardoor hij goed voorbe
reid is op veranderingen in zijn situatie: nieuwe ervaringen kunnen in 
zijn systeem geïntegreerd worden. De normering verloopt hoofdzakelijk 
via het persoonlijk symbolisch ik (pSI) waardoor de persoon zijn afwij
kende waarderingen niet geneigd is te beschouwen als een moreel tekort, 
maar Integendeel als een bevestiging van zijn Identiteit. Tenslotte: 
de persoon leert de spanning verdragen van de leegte-ervarlng, welke 
spanning nauw verwant is met de spanning tussen uitbreiding en konsis
tentie. 
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Gedurende een bistorieche periode van de-institutionalisering wint de 
psychosociale hulpverlening aan relevantie omdat op haar een beroep ge
daan wordt het verlies aan geborgenheid en houvast weer goed te maken. 
Er ligt een belangrijke taak voor middelen zoals individuele psychothe
rapie, groepstherapie, trainingen in allerlei vorm, zelfonderzoek enzo
voort om de persoon te helpen zijn waarderingesysteem uit te breiden in 
de richting van meer persoonlijke waarderingen. Kaar misschien is het 
van nog groter belang, dat de hulpverleners zichzelf en hun kliën-
ten leren om het uit te houden in het gebied van wat ik heb genoemd de 
"leegte-ervaring" om het gevaar te voorkomen, dat men terugvlucht in 
de gebondenheid door onderdak te zoeken in een of andere ideologisch-
dogmatische groepering of dat men in de tegenovergestelde richting 
zijn heil zoekt in een wereldvreemde koestering van de eigen ervaring. 
De leegte-ervaring is een wezenlijk deel van de menselijke konditie. 
In onze tijd neemt zij toe in omvang. Een religieuze training zoals het 
gebedspraktikum verkeert in de gelukkige omstandigheid, dat zij kan put
ten uit een rijke religieuze traditie waarin de menselijke Impasse als 
een noodzakelijke en telkens terugkerende fase in de ontwikkeling wordt 
gethematiseerd zonder pasklare oplossingen aan te bieden. 
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HOOFDSTUK VI: KWANTITATIEVE ANALYSE OP GROEPSNIVO 

In dit hoofdstuk staat de affektieve kant van de waardegebieden cen

traal. Uitgaande van de gegevens van de affektmatrixen (zie bijlage 

3/1I) wordt een overzicht gegeven van de veranderingen in gevoelsfre-

kwentles (kwantitatieve veranderingen) in de loop van de tijd: van Z01 

via Z02 naar Z03. Terwllle van een vlot inzicht zal eerst gekeken wor

den naar de indices P, N, В en К (zie bijlage 4/1I) van de drie affek

tieve generaliseringen: het Algemene ervaren, het Algemene religieuze 

ervaren en het Ideale ervaren. Vervolgens zullen de verschillende soor

ten van waardegebieden wat betreft hun affektieve kwaliteit vergeleken 

worden. (De beperking in dit hoofdstuk tot de indices P, N, В en К ge

schiedde uit zuinlgheideoverweglngen)(21). Tenslotte zal aan de hand 

van de affekthiërarchleën bekeken worden of het gevoelspatroon van deze 
groep personen zich handhaaft of wijzigt in de loop van de tijd. De ver
gelijkende kwantitatieve analyse beoogt de toetsing van een drietal hy
pothesen: 

1. De eerste OVO-cyklus zal de veranderingsfase blijken omdat deze het 
gebedspraktikum omvat. 
2. Omdat het gebedspraktikum beoogt religieuze ontwikkeling te stimule
ren mag verwacht worden, dat deze veranderingen vooral tot uitdrukking 
zullen komen in religieuze waardegebieden en in het Algemene religieuze 
ervaren. 
3. Religie dient als kompensatle of toevluchtsoord voor degenen die niet 
in staat zijn de realiteit met haar beperkingen onder ogen te zien (het 
freudiaanse kompensatiemodel van religie). (Deze derde hypothese wordt 
niet zozeer getoetst, maar eerder wordt een weg aangegeven waarlangs de
ze hypothese toetsbaar gemaakt zou kunnen worden). 

1 AFFEKTIEVE GENERALISERINGEN 

1.1 HET ALGEMENE ERVABEN 

In onderstaande tabel 1/VI worden de groepsgemiddelden van de Indices 
P, N, В en К weergegeven van het Algemene ervaren van Z01 vla Z02 naar 
Z03. Tevens worden in deze en volgende tabellen de signitikanties weer

gegeven van de verschillen tussen de gemiddelden: ρ duldt op de waar

schijnlijkheid volgens de t-toets dat het verschil tussen Z01 en Z02 
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door toeval ontstaat; ρ idem tussen Z02 en Z03; ρ _ idem tussen Z01 
en Z03. Hierbij geeft * aan dat deze waarschijnlijkheid beneden de 
5% drempel blijft (= statistisch signifikant) en ** idem beneden de 1% 
drempel (= statistisch zéér signifikant)(22). 

TABEL 1/VI: Groepsgemiddelden van de indices Ρ, Ν, В en К van het Alge
mene ervaren van Z01 via Z02 naar Z03 alsmede de ргоЪаЫІъ-
teiten van de verschillen volgens de t-toets tussen Z01 en 
Z02 fPioJ, tussen Z02 en Z03 (Vo^ e n

 esseri Z01 en Z03 (p-jJ 

Z01 

Pj* 

Z02 

P23 

Z03 

Pía 

1 

38 

46 

42 

Ρ 

.23 

.005** 

.15 

-052 

.92 

.043* 

Ν 

22 

17 

19 

.85 

.008** 

.00 

.146 

.75 

.321 

В 

βι 

63 

62 

.08 

.226 

.15 

.898 

,67 

.113 

к 
.63 

.041* 

.73 

.143 

.70 

.134 

* ρ beneden 5% drempel (-
1% (--

signifihint) 
zéér signifikant) 

De positieve gevoelens (P) geven van Z01 naar Z02 een aanzienlijke stij
ging te zien; van Z02 naar Z03 dalen ze, maar ze blijven duidelijk boven 
het oorspronkelijke nivo van Z01. De negatieve gevoelene geven een omge
keerd beeld te zien: eerst nemen ze sterk af en daarna nemen ze weer 
toe, maar ze blijven benden het nivo van Z01. De betrokkenheid (B) ver
andert slechts in geringe mate. De kwaliteit (K) neemt eerst sterk toe 
en daarna neemt ze in geringe mate af. Gekonkludeerd kan worden, dat de 
eerste OVO-cyklus (van ZOl naar Z02), die het gebedspraktikum omvat, o-
vereenkomstig hypothese 1. de sterkste veranderingen vertoont. 

1.2 HET ALGEMENE RELIGIEUZE ERVAREN 

Het Algemene religieuze ervaren (zie tabel 2/VI op de volgende pagina) 
geeft over het geheel genomen een zelfde beeld te zien als hierboven 
bij het Algemene ervaren. Ook hier zijn de veranderingen weer het groot
ste tijdens de eerste OVO-cyklus: evenals bij het Algemene ervaren blij
ken de verschillen tussen de groepsgemiddelden van ZOl naar Z02 het 
meest signifikant. De gegevens bevestigen dus hypothese 1. Hypothese 2. 
wordt echter niet bevestigd: de veronderstelde stimulans uitgaande van 
het gebedspraktikum wordt niet pregnanter uitgedrukt in het Algemene 
religieuze ervaren dan in het Algemene ervaren. 

144 



TABEL 2/Vl: Groepagemiddelden van de indicée Ρ, Ν, В en К van het Alge
mene religieuze ervaren van Z01 via Z02 naar Z03 alsmede de 
probabiliteiten van de veraahillen volgene de t-toets tuaeen 
Z01 en ZOZ ( p - J , tussen Z02 en Z03 (p ) en tussen Z01 en 
Z03 (p13)

 1Z ZS 

Ρ N В К 

ZOl 

P22 

Z02 

Р2З 

Z03 

Pis 

35.85 

.001** 

44.23 

.088 

40.83 

.161 

22.08 

.028* 

17.23 

.598 

17.00 

.130 

57.92 

.033* 

61.46 

.208 

57.83 

.968 

.62 

.006* 

.72 

.225 

.70 

.127 

* ρ beneden 5% drempel (= signifikant) 
** ρ " î% " r= sá^r signifikant) 

1.3 НЕТ IDEALK ЕН АРЕГ 

TABEL 3/VI: roepsgemiddelden van de indices P, N, В en К van het Ideale 
ervaren van ZOl via Z02 naar Z03 alsmede de probabiliteiten 
van de verschillen volgens de t-toets tussen ZOl en Z02 
(Ρηρ), tussen Z02 en Z03 (p^J en tussen ZOl en Z03 (p1J 

Ρ N В К 

ZOl 

P12 

Z02 

Р2З 

Z03 

Ρ 13 

53.23(38.23) 

.572 

53.85(46.15) 

.890 

54.00(42.92) 

.370 

11.62(22.85) 

.655 

11.08(17.00) 

.722 

9.58(19.75) 

.530 

64.85(61.08) 

.962 

64.92(63.15) 

.522 

63.85(62.67) 

.908 

.82(.63) 

.658 

.83(.73) 

.702 

.85(.70) 

.476 

- Ter vergelijking werden in deze tabel de groepsgemiddelden van het Al
gemene ervaren uit tabel 1/VI tussen haakjes geplaatst 
- Wat betreft het Ideale ervaren blijkt geen der verschillen tussen ZOl 
en Z02, tussen Z02 en Z03 en tussen ZOl en Z03 volgens de t-toets signi
fikant 

BIJ het Algemene ervaren en het Algemene religieuze ervaren zagen we 
grote veranderingen vooral van ZOl naar Z02. Afgezien van een geringe 
daling der negatieve gevoelene in Z03, zien we bij het Ideale ervaren 
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daarentegen nauwelijks enige verandering: de norm die deze groep van 
personen stelt voor het Ideale ervaren blijkt in de loop van de tijd 
zeer stabiel. Deze stabiliteit bevestigt Hemans' bevinding, dat be
langrijke veranderingen zich eerder manifesteren in het Algemene erva
ren dan in het Ideale ervaren (1981, I, 33). 

Wanneer de afstand tussen het Ideale ervaren en Algemene ervaren groot 
is brengt dat een spanning teweeg in het waarderingssysteem omdat de 
persoon zich dan heel anders voelt dan hij zich zou willen voelen. Let
ten we op de beoogde diskrepantie tussen het Ideale ervaren en het Al
gemene ervaren dan zien we, dat deze in Z02 het geringste is. Aangeno
men mag worden, dat hierin vooral de dóórwerking zichtbaar wordt van de 
positieve ervaring die het gebedspraktikum betekende voor deze groep 
van personen. 

Samenvattend: Het welbevinden van deze groep van personen zoals dat 
wordt uitgedrukt in de kwaliteit (K) van het Algemene ervaren en het 
Algemene religieuze ervaren en in de diskrepantie tot het Ideale erva
ren neemt van Z01 naar Z02 eerst sterk toe en daarna neemt het van Z02 
naar Z03 in geringe mate af: de "top" van het welbevinden ligt daardoor 
in Z02. Uit het doorspreken in Z02 blijkt, dat personen hun toegenomen 
welbevinden in eerste instantie toeschrijven aan de recente positieve 
ervaring van het gebedspraktikum en in tweede instantie ook aan him 
zelfonderzoek. Hypothese 1. waarin gesteld wordt, dat de eerste OVO-cy-
klus de veranderingsfase zal blijken omdat deze het gebedspraktikum om
vat, wordt duidelijk bevestigd. Hypothese 2. wordt niet bevestigd: de 
veranderingen (I.e. het toegenomen welbevinden) komt gelijkelijk naar
voren in het Algemene ervaren en het Algemene religieuze ervaren. 

2 GEMIDDELDE AFFEKTIEVE KWALITEIT DER WAARDEGEBIEDEN 

2.1 DE GEMIDDELDE AFFEKTIEVE KWALITEIT VAN HET TOTAAL DER GEBIEDEN 

TABEL 4/VI: De gemiddelde affektieve hxiliteit (K) van het totaal der 
gebieden (inklusief de gebieden uit de aspektenanalyse van 
het zelfonderzoek en het gebedspraktikum) van Z01 via Z02 
naar Z03, alsmede de probabiliteiten van de vereohillen vol
gens de t-toete tussen Z01 en Z02 (ρ-,ηΚ tussen Z02 en Z03 
(p23) en tussen Z01 en Z03 (p13) 

К aantal gebieden 

.58(.63) 354 - ** ρ beneden 1% drempel 
(= zéér signifikant) 

.000** - Ter vergelijking werd in 
nevenstaande tabel de affek-

.67(.73) 414 tieve hnaliteit van het Al-
gemene ervaren (tabel 1/VI) 

.008** tussen haakjes geplaatst 

Z03 .73(.70) 317 

p7- .000** 
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Ondat de affektieve generaliseringen behandeld in 1/VI meer een weerga

ve zijn van de aktuele ervaringen dan het totaal der gebieden (zie Her-

aans, 1981, I, 31) lijkt het zinvol om de kwantitatieve veranderingen 

ook vast te stellen aan de hand van de gemiddelde affektieve kwaliteit 

berekend over de gebieden (zie bovenstaande tabel 4/VI). 

De gegevens uit tabel 4/VI worden hieronder in figuur 1/VI grafisch 

weergegeven. 

FIGUUR l/vi: Verloop van de gemiddelde affektieve kuxcliteit van het to
taal der gebieden vergeleken met het Algemene ervaren 

К (groepsgemiddelde) 

.76 

.74 

.72 

.70 

.68 

.66 

.64 

.62 

.60 

.58 

.56 

.54 

.52 

< ^ *c^ 
<?>^ 

*1&'^ ^ 

r 

Z01 Z02 Z03 

Figuur 1/VI laat zien, dat de kwaliteit van het totaal der gebieden van 

Zol via Z02 naar Z03 gestaag toeneemt. Interessant is de vergelijking 

met de grafiek van het Algemene ervaren. Deze grafiek maakt duidelijk 

zichtbaar, dat de kwaliteit van het Algemene ervaren niet vereenzelvigd 

mag worden met de kwaliteit van het totaal der gebieden. In Z01 ligt de 

kwaliteit van het Algemene ervaren 5% hoger, in Z02 6% hoger en in Z03 

3% lager. Het Algemene ervaren vertoont een "top" of "plek" in Z02. De 

verschillen laten zich begrijpen vanuit de aard van het Algemene erva

ren: het Algemene ervaren wordt doorgaans "gekleurd" door een of enkele 

waardegebleden waardoor de persoon zich tijdelijk "in beslag genomen" 

voelt. Op grond van wat de personen daar zelf tijdens hun zelfonderzoek 

over meedeelden kunnen de beoogde verschillen in dit geval alsvolgt kon-

kreet worden verklaard: in ZOl keken de meeste personen verwachtingsvol 

uit naar het komende gebedspraktikum, in Z02 werd hun aktuele ervaren 

nog sterk doortrokken van de recente positieve GP-ervarlng, zij waren 

daar nog van vervuld en in Z03 was de ervaring affektief ten dele uit

gedoofd. 
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2.2 DE GEMIDDELDE AFFEKTIEVE KWALITEIT UITGESPLITST NAAR RELIGIEUZE EN 
NIET-RELIGIEUZE GEBIEDEN 

TABEL 5/VI : De gemiddelde affektieve 'kwaliteit (K) van religieuze en 
niet-religieuze gebieden (inklusief de gebieden uit de as-
pektenanalyse van het zelfonderzoek en het gebedepraktikum) 
van Z01 via Z02 naar Z03, alsmede de probabiliteiten van de 
verschillen volgens de t-toets tussen Z01 en Z02 (Ρηρ), tus
sen Z02 en Z03 (p23) en tussen Z01 en Z03 (p13) 

aantal niet-reli-

Z01 

P22 

Z02 

Р2З 

Z03 

РІЗ 

к 

.61 

.oos** 

.70 

.231 

.74 

.000** 

gebieden 

122 

131 

97 

E 

.55 

.000** 

.66 

.018* 

.72 

.000** 

gieuze gebieden 

232 

283 

220 

* ρ beneden 5% drempel (= signifikant) 
1% (= zéér signifikant) 

De gegevens uit bovenstaande tabel worden hieronder In figuur 2/VI gra
fisch weergegeven. 

FIGUUH 2/VI: Verloop van de gemiddelde affektieve kwaliteit van religi
euze en niet-religieuze gebieden (inklusief de gebieden uit 
de aspektenanalyse van het zelfonderzoek en het gebedeprak
tikum) 

К (groepsgemiddelde) 

ZOl Z02 Z03 
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Op grond van de doelstelling van het gebedspraktikuii die omschreven kan 
worden als "bevordering van de religieuze ontwikkeling" zou men mogen 
verwachten, dat personen ná het volgen van het gebedspraktlkua een ster
kere ontwikkeling ervaren In hun religieuze waardegebleden dan In htm 
nlet-religieuze waardegebleden. Deze hypohtese wordt niet bevestigd. 
Beide soorten waardegebleden vertonen een zelfde beeld zoals uit tabel 
5/VI en de grafische weergave daarvan in figuur 2/VI moge blijken. 

Op groepsnivo beschouwd Is de mate van procesbevordering van Z01 via 
Z02 naar Z03 van religieuze en niet-religieuze gebieden praktisch ge
lijk te noemen. Wel is het zo dat de kwaliteit van de religieuze waar
degebleden over het geheel genomen wat hoger ligt: in Z01 6% hoger, in 
Z02 nog 4% hoger en in Z03 nog slechte 2% hoger. Zoals gezegd, in tegen
stelling tot de verwachting, neemt de dlskrepantle in Z02 en Z03 (dus 
ná het gebedspraktikum) tussen religieuze en niet-religieuze gebieden 
juist af in plaats van toe. Konkluderend kan gesproken worden van een 
nagenoeg symmetrisch ontwikkelingsverloop. In 3/VI wordt nader ingegaan 
op de mogelijke godsdienstpsychologische betekenis van deze symmetrie. 

2.3 DE GEMIDDELDE AFFEKIIEVE KWALITEIT VAN DE RELIGIEUZE EN NIET-RELI
GIEUZE GEBIEDEN UIT DE ASPEKTENANALYSE VAN HET ZELFONDERZOEK EN HET 
GEBEDSPRAKTIKUM VAN Z02 NAAR Z03 

TABEL 6/VI: De gemiddelde affektieve hùaliteit (K) van de religieuze en 
niet-religieuze gebieden uit de aspektenanalyse van het 
zelfonderzoek en het gebedspraktikum van Z02 naar Z03 

religieuze gebieden niet-religieuze gebieden 

Z02 

Z03 

zelfonderzoek 

К aantal 

.72 

.87 

5 

2 

gebedspraktikum 

К aantal 

.76 

.74 

29 

22 

zelfonderzoek 

К aantal 

.80 

.82 

28 

22 

gebedspraktikum 

К aantal 

.69 

.75 

80 

48 

Letten we op het aantal aspekten (gebieden): het eerste wat dan opvalt 

is dat personen aan de situatie van het zelfonderzoek veel minder aspek

ten onderscheiden dan aan de situatie van het gebedspraktikum: in Z02 

is het percentage (5-1-28) : (29+80)xl00=30% en in Z03 (2+22) : (22+48)xl00= 

34%. In dit gegeven zien we de grotere kompleksiteit tot uitdrukking 

komen van de situatie van het gebedspraktikum die in 1.2.2/111 als een 

Intensieve groepservaring werd getypeerd. 

Het tweede wat opvalt en om een nadere verklaring vraagt le de sterke 

reduktie in het aantal niet-religieuze gebieden van het gebedsprakti

kum: in Z02 worden 80 GP-gebieden geformuleerd en in Z03 blijven er nog 

48 gebieden over. Deze reduktie van 32 gebieden mag niet zondermeer wor

den opgevat als een eliminatie. In Z03 neigden personen ertoe om hun 

GP-gebieden zoveel mogelijk samen te vatten en onder een noemer te bren

gen. Daarbij poogden zij de relevante ervaringsaspekten meer naarvoren 

te halen door doublures en andere overtolligheden weg te laten. 
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Bekijken we nu de verhouding tussen het aantal religieuze gebieden en 
niet-religieuze gebieden. Bij het zelfonderzoek konstateren we dan een 
opmerkelijk gering percentage religieuze gebieden: in Z02 (5:28)xl00= 
18% en in Z03 (2:22)xl00=9%. Deze percentages mogen gering genoemd wor
den in vergelijking met de "over-all" percentages uit tabel 5/VI: in 
Z02 (133:282)xl00=47% en in Z03 (99:218)xl00=45%. Ook het percentage 
religieuze gebieden van het gebedspraktikum is hierbij vergeleken niet 
zo hoog als men op grond van deze typisch religieuze situatie misschien 
zou mogen verwachten: in Z02 is het percentage religieuze GP-gebieden 
(29:80)xl00=36% en in Z03 (22:48)xl00=46%. Rekening houdend met het e-
nigszins inflatoire aantal van 80 niet-religieuze GP-gebieden in Z02 
komt globaal genomen het percentage religieuze GP-gebieden wel overeen 
met het percentage religieuze gebieden op het totaal der gebieden. 

Letten we tenslotte op de gemiddelde affektleve kwaliteit van de religi
euze en niet-religieuze gebieden uit de beide aspektenanalyses en verge
lijken we deze met de gemiddelde affektleve kwaliteit van het totaal van 
religieuze en niet-religieuze gebieden (leggen we met andere woorden de 
gegevens uit tabel 6/VI en 5/VI naast elkaar): 
De kwaliteit van de niet-religieuze ZO-gebieden blijkt dan in Z02 80-66= 
14% hoger te liggen en in Z03 82-72=10% hoger. (Gezien het bijzonder ge
ringe aantal religieuze ZO-gebleden blijven deze hier buiten beschouwing). 
De kwaliteit van de religieuze GP-gebieden ligt in Z02 76-70=4% hoger en 
in Z03 74-74=0% hoger en van de niet-religieuze GP-gebieden in Z02 69-
66=3% hoger en in Z03 75-72=3% hoger. Gekonkludeerd kan worden, dat de 
beide situaties van het zelfonderzoek en het gebedspraktikum wat betreft 
hun affektleve kwaliteit heel positief geëvalueerd worden waarbij het 
zelfonderzoek meer nog dan het gebedspraktikum er in positief opzicht 
uitspringt. 

3 K0MPENSATIE- OF SYMMETRIEMODEL? 

Een belangrijke godsdienstpsychologlsche vraag in verband met religieuze 
ontwikkeling is of religieuze gevoelens vooral verbonden zijn met levens-
krlses. Is het bijvoorbeeld inderdaad zo, dat nood leert bidden? Is 
godsdienstigheid er vooral als kompensatie of toevluchtsoord wanneer het 
leven te moeilijk is? Of wordt religiositeit ook daar gevonden waar het 
leven goed is of tenminste niet al te problematisch? In termen van de 
waarderingstheorie gesproken: zijn de religieuze waardegebieden positie
ver naarmate de overige negatiever zijn (kompensatiemodel) of laten de 
religieuze waardegebieden over het geheel genomen dezelfde kwaliteit 
zien als de niet-religieuze waardegebieden (symmetriemodel)? In het vol
gende wordt een weg aangegeven waarlangs de hypothese omtrent het kom
pensatie- of symmetriemodel toetsbaar gemaakt zou kunnen worden. 

De grafiek behandeld in figuur 2/VI, waar de gemiddelde affektleve kwa
liteit van de religieuze waardegebieden met de niet-religieuze gebieden 
vergeleken wordt voor Z01, Z02 en Z03, laat zien dat de ontwikkeling van 
religieuze en niet-religieuze waardegebieden relatief parallel verloopt. 
Dit gegeven pielt derhalve voor het symmetriemodel. Wel is het zo dat de 
kwaliteit van de religieuze waardegebieden in Z01 6%, in Z02 4% en in 
Z03 2% hoger ligt. Echter omdat het groepsgemiddelde van de niet-religi
euze gebieden in elk zelfonderzoek van positieve kwaliteit is (K meer 
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dan 50%) kan moeilijk gesproken worden van konpenaatie van een vastgelo

pen leven (negatief ervaringsproces). De groep als geheel genomen pleit 

dus voor het symmetriemodel: religiositeit deelt in de kwaliteit van het 

totale ervarlngsproces. 

Van religiositeit als kompensatie kan slechte dan sprake zijn als de 

persoon zijn leven vooral als problematisch ervaart. Een indikatie daar

voor is een negatieve kwaliteit van het Algemene ervaren (K minder dan 

50%). Als er sprake is van kompensatie zou tegelijk het Algemene religi

euze ervaren positief van kwaliteit moeten zijn (K.
R
 meer dan 50%) . liet 

recht kan dan gesproken worden van een religiositeit die als toevluchts

oord fungeert. In tabel 7/VI waarin de kwaliteit van het Algemene erva

ren vergeleken wordt met de kwaliteit van het Algemene religieuze erva

ren komt niet vaker dan tweemaal een negatief ervaringsproces voor, en 

wel bij een en dezelfde persoon zowel in Z01 als in Z03. Dit is dus de 

enige persoon bij wie kan worden nagegaan of religiositeit misschien als 

uitwijkplaats dient. Bij de vierde persoon in tabel 7/VI blijkt dat in

derdaad het geval: zowel voor Z01 als Z03 geldt dat К minder is dan 

50% terwijl tegelijk К meer dan 50% is. Aan deze persoon zien we het 

kompensatlemodel gedemonstreerd. Op grond van deze gegevens rijst de 

vraag of het misschien zo is dat het symmetriemodel fungeert zolang К 

meer is dan 50% en dat het kompensatlemodel pas in werking treedt als 

К minder is dan 50%. Anders gezegd: deelt religiositeit in de affektie-

ve kwaliteit van het totale ervaringeproces (zoals het geval is bij de

ze groep personen) zolang dit niet negatief is? 

TABEL 7/VI: 

Persoon 

Affektieve haaliteit van het Algemene ervaren vergeleken met 
de affektieve kwaliteit van het Algemene religieuze ervaren 

Z01 Z02 Z03 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

А 

65 

58 

64 

34 
70 

52 

73 

54 

66 

59 

67 

57 

100 

AR 

61 

49 

69 

53 

67 

53 

80 

44 

68 

58 

73 

65 

61 

А 

60 

59 

82 

65 

85 

65 

78 

88 

62 

75 

75 

86 

75 

AR 

59 

55 

79 

74 

89 

79 

74 

70 

58 

80 

82 

74 

71 

А 

55 

— 
77 

44 
78 

63 

69 

85 

54 

72 

59 

80 

100 

AR 

44 

— 
88 

69 
81 

63 

71 

45 

58 

84 

68 

77 

88 

Ц HIËRARCHIE DER AFFEKTEN: 
V0ELENS 

VERANDERING IN POSITIE DER GE-

In welke mate z i jn de verschil lende gevoelens uit de l i j s t van 24 ge
bruikt en treden er verschuivingen op van Z01 via Z02 naar Z03? Deze 
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verschuivingen zijn weergegeven in tabel 8/VI. 

TABEL 8/VI : Affekthiè'rarohie: rangorde van meest naar minst gebruikte 
gevoelens op Ъавіа van de gemiddelde groeps-skore per gevoe
len 

Heng-

nummer Z01 Z02 Z03 

1 ENERGIE 2.8 

2 VREUGDE 2.7 

3 EIGENWAARDE 2.7 

4 VERTROUWEN 2.7 

5 GELUK 2.7 

6 SAAMHORIG 2.6 

7 WARMTE 2.6 

8 VRIJHEID 2.5 

9 LIEFDE 2.5 

10 zorgen 2.5 

11 machteloos 2.5 

12 GENIETEN 2.5 

13 VEILIG 2.4 

14 RUST 2.4 

15 gespannen 2.4 

16 teleurst. 2.0 

17 eenzaam 2.0 

18 neerslachtig 1.8 

19 angst 1.7 

20 kwaad 1.7 

21 minderwaard 1.6 

22 zichzelf niet 1.5 

23 ongelukkig 1.3 

24 schuld 1.3 

ENERGIE 3.3 

VREUGDE 3.2 

VRIJHEID 3.2 

VERTROUWEN 3.2 

EIGENWAARDE 3.2 

GELUK 3.1 

WARMTE 3.0 

LIEFDE 2.9 

RUST 2.9 

ENIETEN 2.9 

VEILIG 2.9 

SAAMHORIG 2.8 

gespannen 2.0 

zorgen 1.9 

machteloos 1.8 

eenzaam 1.7 

teleurst. 1.5 

neerslachtig 1.3 

angst 1.3 

kwaad 1.2 

minderwaard 1.1 

zichzelf niet 1.1 

schuld 0.9 

ongelukkig 0.9 

VRIJHEID 3.5 

VERTROUWEN 3.5 

ENERGIE 3.5 

VREUGDE 3.5 

EIGENWAARDE 3.4 

GELUK 3.4 

RUST 3.2 

WARMTE 3.2 

LIEFDE 3.2 

GENIETEN 3.1 

VEILIG 3.0 

SAAMHORIG 2.9 

zorgen 1.8 

machteloos 1.7 

gespannen 1.6 

eenzaam 1.5 

teleurst. 1.4 

kwaad 1.1 

neerslachtig 1.1 

angst 1.0 

zichzelf niet 1.0 

minderwaard 1.0 

ongelukkig 0.8 

schuld 0.7 

- In deze tabel wordt een verschuiving in rangorde van meer dan drie 
plaatsen aangegeven met een pijl 
- De cijfers achter de gevoelens stellen de gemiddelde groepsskore per 
gevoelen voor 
- Ter onderscheiding van de negatieve gevoelens werden de positieve in 
hoofdletters getypt 
- Zie voor een onverkorte weergave der gevoelens bijlage 2/II 
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Wat valt er op bij het lezen van tabel 8/VI? De meest opmerkelijke ver
anderingen treden op van Z01 naar 202. De cijfers achter de gevoelens 
laten zien, dat er sprongsgewijze toename van positieve gevoelens en te
gelijk een sprongsgewijze afname van negatieve gevoelens plaats heeft. 
Van Z01 naar Z03 vindt er wat dit betreft een stabilisering plaats. 

In de sprong van Z01 naar Z02 komt vooral de tussentijdse deelname aan 
het gebedspraktikum tot uitdrukking, maar ook het zelfonderzoek, i.e. 
Z01, speelt hierbij een rol. Zoals reeds gezegd in 1.3/VI schrijven per
sonen hun procesbevordering toe zowel aan hun deelname aan het zelfon
derzoek als aan het gebedspraktikum. Hier zij nog opgemerkt, dat perso
nen daarbij in Z02 het hoofdaksent leggen op het recent gevolgde gebeds
praktikum. In tegenstelling tot Z02 leggen personen In Z03 wat dit be
treft minder nadruk op het gebedspraktikum als zodanig. De kombinatie 
van zelfonderzoek én gebedspraktikum wordt dan vaker genoemd, in die 
zin, dat in de ervaring van personen van het zelfonderzoek een belang
rijke preventieve werking uitgaat tegen het uitdoven van GP-waardegebie-
den. 

Welke belangrijke Inhoudelijke verschuivingen treden er op? Als kriteri-
um voor "belangrijke verschuiving" werd een verandering van positie van 
meer dan drie plaateen in de rangorde van gevoelens gekozen. In tabel 
8/VI is een dergelijke positieverandering met pijlen weergegeven. Dus
doende beperkt de bespreking zich tot wat ik zou willen noemen de "ver
anderingsfase" (van Z01 naar Z02). Wat ik wil aanduiden als de "stabili
seringefase" (van Z02 naar Z03) blijft op deze wijze buiten beschouwing. 

De gevoelens van "vrijheid" en "rust" stijgen in belangrijke mate in 
rangorde (resp. van de achtste naar de derde en van de veertiende naar 
de negende plaats). Geheel konsistent daarmee is een aanzienlijke daling 
in rangorde van de gevoelens van "zich zorgen maken" en "machteloosheid" 
(resp. van de tiende naar de veertiende en van de elfde naar de vijf
tiende plaats). Toegenomen "vrijheid" en relatief verminderde gevoelens 
van "saamhorigheid" (van de zesde naar de twaalfde plaats!) kan de in
druk wekken, dat de ontwikkeling meer gaat In de richting van gewonnen 
vrijheid dan In de richting van toegenomen saamhorigheid. Als dit geïn
terpreteerd zou worden als toegenomen egocentrisme, zou men dit vanuit 
ethisch perspektlef moeilijk als procesbevordering kunnen bestempelen. 
De gesprekken tussen helper en personen wijzen in een geheel andere 
richting, namelijk van een groeiende autonomie. Men dient dit ook te be
zien tegen de achtergrond van het feit dat tien van de dertien personen 
religieuzen zijn die In grotere en kleinere kommunitelten samenleven. 
Binnen elke groep bestaat het gevaar, dat de spanning tussen individu en 
gemeenschap ten koste gaat van de eigenheid van het individu. Binnen het 
instituut van de katholieke kerk waartoe deze religieuzen behoren is dit 
gevaar des te groter vanwege de hiërarchische struktuur van dit insti
tuut. De geschiedenis van deze kerk leert, dat zij vaak niet is wat zij 
naar haar aard zou moeten zijn: een bron van vrijheid. In plaats daar
van blijkt zij veelal de bron van onderdrukking, in dit geval van de 
persoonlijke eigenheid. Misverstand omtrent de religieuze geloften van 
armoede, kuisheid en gehoorzaamheid is vaak bedreigend geweest voor de 
psychische ontplooiing van religieuzen omdat "slaafsheid", "preutsheid" 
en "onmondigheid" erdoor bevestigd konden worden. Tegen deze achtergrond 
die Iets weergeeft van de negatieve kritiek (naast de positieve waarde
ring die er ook was) van de religieuzen uit het onderzoek, is herstel 
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van de eigenheid von het individu binnen de groep (konauniteit) stellig 
te beschouwen als een wezenlijke procesbevordering. 

5 SAMENVATTING 

Omdat de eerste OVO-cyklus (van Z01 naar Z02) het gebedspraktikua omvat 
wordt verwacht, dat deze de grootste veranderingen te zien zal geven 
(hypothese 1.)· Omdat het gebedepraktlkum beoogt religieuze ontwikkeling 
te stimuleren wordt verder verwacht, dat deze veranderingen zich vooral 
zullen manifesteren in de religieuze gebieden en in het Algemene religi
euze ervaren (hypothese 2.). 

Hypothese 1. wordt duidelijk bevestigd: 
- De affektieve kwaliteit van het Algemene ervaren en het Algemene reli
gieuze ervaren geeft van Z01 naar Z02 een sterke stijging te zien en 
van Z02 naar Z03 slechts een geringe daling (zie 1.1, 1.2 en 1.3 van 
dit hoofdstuk). 
- De verschuiving in de positie der gevoelens binnen de affekthiërar-
chieën blijkt het grootste van Z01 naar Z02 (zie 4/VI). 

Hypothese 2. wordt niet bevestigd: 
- De affektieve kwaliteit van het Algemene ervaren en het Algemene reli
gieuze ervaren verloopt van Z01 via Z02 naar Z03 nagenoeg symmetrisch: 
veranderingen manifesteren zich dus niet pregnanter in het Algemene re
ligieuze ervaren (zie 1*2 en 1.3 van dit hoofdstuk). 
- Het zelfde geldt voor de affektieve kwaliteit berekend over de religi
euze en niet-religieuze gebieden waar we eveneens een nagenoeg symme
trisch verloop aantreffen (zie 2.2/VI). 

De beide situaties van het zelfonderzoek en het gebedepraktlkum worden 
wat betreft hun affektieve kwaliteit heel positief geëvalueerd waarbij 
het zelfonderzoek meer nog dan het gebedepraktlkum er in positief op
zicht uitspringt (zie 2.3/VI). 

Hypothese 3. omtrent het freudiaanse kompensatiemodel van religie vraagt 
om een nuancering: 
- Hogelijk fungeert het kompensatiemodel van religie zolang de affektie
ve kwaliteit van het Algemene ervaren negatief is (hetgeen hypothese 3. 
zou bevestigen). 
- Hogelijk fungeert het symmetriemodel van religie zolang de affektieve 
kwaliteit van het Algemene ervaren positief is (hetgeen hypothese 3. 
zou ontkennen)(zie 3/VI). 
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HOOFDSTUK VII: KWALITATIEVE ANALYSE OP GROEPSNIVO 

In het vorige hoofdstuk werd de affektieve zijde der waardegebieden on
derzocht. Als een der konklueies kwam daarbij naarvoren, dat de eerste 
OVO-cyklus de belangrijkste affektieve veranderingen te zien geeft. We 
hebben gezien, dat personen deze veranderingen -een sterk toegenomen wel
bevinden dat zich manifesteert in het tweede zelfonderzoek (Z02) ala een 
affektieve "top" of "piek"- vooral toeschrijven aan hun recente ervaring 
van het gebedspraktlkum, maar ook aan hun zelfonderzoek. Voorts hebben 
we gezien, dat deze affektieve ontwikkeling zich gelijkelijk manifes
teert in religieuze en nlet-religleuze waardegebieden. Deze gegevens im
pliceren een bevestiging van hypothese 1. en een ontkenning van hypothe
se 2. : 

1. De eerste OVO-cyklus zal de belangrijkste veranderingsfase blijken. 
2. Veranderingen zullen vooral tot uitdrukking komen in religieuze waar
degebieden . 

In dit hoofdstuk staat de inhoud der waardegebieden centraal. De inhouds
analyse beoogt een antwoord te geven op de vraag naar het inhoudelijke 
onderscheid -in termen van religieuze ontwikkeling- tussen religieuze en 
niet-religieuze waardegebieden en de mogelijke verschuivingen daarin in 
de loop van de tijd. 
Overeenkomstig hypothese 1. wordt verondersteld, dat de belangrijkste 
inhoudelijke veranderingen zich zullen voordoen ten tijde van de eerste 
OVO.cyklus. Deze veronderstelling wordt gebaseerd op het feit, dat de 
eerste OVO-cyklus het gebedspraktlkum omvat. Hypothese 1. laat zich toet
sen door na te gaan of de belangrijkste veranderingen in de verschillen
de soorten van waardegebieden zich voordoen tijdene de eerste OVO-cyklus. 
De veronderstelling, dat de ervaring van het gebedspraktlkum daarbij de 
grootste rol speelt laat zich toetsen door na te gaan of de evaluatieve 
waardegebieden uit de aspektenanalyse van het gebedspraktlkum de belang
rijkste veranderingen te zien geven vergeleken bij de andere soorten van 
gebieden. 

Overeenkomstig hypothese 2. wordt verondersteld, dat inhoudelijke veran
deringen zich vooral zullen voordoen in religieuze gebieden. Deze veron
derstelling wordt gebaseerd op het feit dat het gebedspraktlkum beoogt 
religieuze ontwikkeling te stimuleren. Hypothese 2. laat zich toetsen 
door na te gaan of de belangrijkste inhoudelijke veranderingen plaats
vinden in de religieuze gebieden. 
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De inhoudsanalyse betreft waardegebieden die geformuleerd zijn naar aan
leiding van de oorspronkelijke vragensets van Hermans (zie bijlage l/Il), 
Blaar ten tijde van het tweede zelfonderzoek (Z02) en het derde (Z03) 
strekt zij zich ook uit over de evaluatieve gebieden met betrekking tot 
de aspektenanalyse van het zelfonderzoek en de aspektenanalyse van het 
gebedspraktikum. Omdat deze waardegebieden zowel in algemeen als reli
gieus perspektief geformuleerd worden ontstaan er zes soorten van ge
bieden: Oorspronkelijke waardegebieden (OW) en Religieuze oorspronke
lijke waardegebieden (ROW), Gebedspraktikum-gebieden (GP) en Religieu
ze gebedspraktlkum-gebieden (RGP), Zelfonderzoek-gebieden (ZO) en Reli
gieuze zelfonderzoek-gebieden (RZO). Zie voor een overzicht der onder
scheiden soorten ook 1/IV. Gezien deze differentiatie in zes soorten 
van gebieden kan de onderzoeksvraagstelling in dit hoofdstuk meer in 
het algemeen worden verwoord als: hoe onderscheiden zich de verschil
lende soorten van waardegebieden qua Inhoud en welke veranderingen tre
den daarin op in de loop van de tijd? 

De inhoudsanalyse in dit hoofdstuk bouwt voort op 2/1 waarin aan de 
hand van de verschillende theoretische opvattingen omtrent geestelijke 
gezondheid de konceptuele basis werd gelegd voor de vorming van een 
tiental inhoudskategorieën. Deze kategorieën werden konkreet beschreven 
in S.2/IV. Ook de methode van de inhoudsanalyse werd in 5/IV behandeld. 

De eerste vraag die in dit hoofdstuk behandeld zal worden betreft de 
skoorbaarheid van de verschillende soorten van waardegebieden. Een 
waardegebied wordt skoorbaar genoemd als het valt binnen de definitie 
van één of meerdere inhoudskategorieën. De vraag is dan of er soorten 
van gebieden zijn die signifikant vaker dan andere soorten binnen het 
betekenisveld blijken te liggen dat door het kategorieênsysteem-als-ge-
heel wordt bestreken (zie ook 1.2/IV). 

De tweede vraag betreft de relatie tussen soort en inhoud: zijn er soor
ten die een opvallende affiniteit vertonen tot specifieke kategorieën? 
Anders dan bij de eerste vraag geldt als eenheid van analyse niet het 
afzonderlijke waardegebied, maar inhoudelijk relevante elementen binnen 
het waardegebied. De relatie tussen soort en inhoud betreft dus de re
latie tussen de inhoud van een element uit een waardegebied en de soort 
van het waardegebied waaruit het betreffende element afkomstig is. Zie 
wat betreft de eenheid van analyse 5.1/IV. 

De derde en laatste vraag betreft de waardegebieden waarvan de formule
ring in de loop van de tijd wordt gewijzigd (labelmodifikatie). Deze 
gebieden vormen een belangrijke indikatie voor verandering en ontwikke
ling. De beide OVO-cykli zullen vergeleken worden wat betreft aantal en 
inhoud der ontwikkelingen waarbij de hypothese is, dat de eerste cyklus, 
die het gebedspraktikum omvat, de meeste ontwikkelingen te zien zal ge
ven. 

Voorafgaande aan de behandeling van deze drie vragen die betrekking heb
ben op de inhoudsanalyse van de waardegebieden en die het hoofdbestand
deel vormen van dit hoofdstuk volgt echter eerst nog een paragraaf over 
de keuze van een term voor het gebied van het religieuze. 
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1 KEUZE VAN EEN TERM VOOR HET GEBIED VAN HET RELIGIEUZE 

Het het oog op het onderzoek naar religieuze ontwikkeling werd aan het 
begin van een zelfonderzoek gevraagd om een term te kiezen voor het ge
bied van het religieuze. Een vijftal mogelijke termen, waartoe de per
soon zich uitdrukkelijk niet hoefde beperken, werd ter oriëntatie aange
boden: religiositeit, religie, geloof, godsdienstigheid en levensbe
schouwing (zie 2.2/IV voor een nadere toelichting)(23). De persoon werd 
uitgenodigd om in het gesprek met de helper ook de beweegredenen bij 
zijn keuze te exploreren. De volgende vragen zijn nu aan de orde: 

1. Welke termen werden door deze groep van personen verkozen? 
2. Welke krlteria werden bij de keuzen gehanteerd? 
3. Welke veranderingen in keuzen en keuzegronden treden erop in de loop 
van de tijd? 

Tabel 1/VII geeft een overzicht over de verkozen termen in de loop van 
de tijd. 

TABEL l/Vil: Keuze term voor het gebied van het religieuze in de loop 
van de tijd 

Term gekozen uit Personen die de term verkozen 
de aangeboden al
ternatieven Z01 (N) Z02 (N) Z03 W . 

Geloof ABJLKM 6 idem 6 idem β 

Religiositeit CEHN 4 Idem 4 EN 2 

Levensbeschouwing DG 2 idem 2 idem 2 

Eigen terminologie 

Van-levensbeschouwing-

naar religiositeit F 1 idem 1 idem 1 

Samen-gelovig-bezig- С 1 

zijn 

totaal 13 13 12* 

»Eén persoon (persoon H) heeft wegens ziekte aan Z03 niet meegedaan. 

Tabel 1/VII laat zien, dat een eenmaal verkozen term in de loop van de 
tijd gehandhaafd blijft. Slechts één persoon, C, vervangt ten tijde van 
Z03 de eerder gekozen term "religiositeit" door een eigen terminologie: 
"samen-gelovig-bezig-zijn". Alle personen, behalve С en F blijken ge
bruik te maken van de aangeboden alternatieven. "Geloof" wordt zes maal, 

"religiositeit" vier maal, "levensbeschouwing" twee maal gekozen. De 

termen "religie" en "godsdienstigheid" worden door niemand verkozen. Be

langrijker dan de gekozen termen-op-zichzelf zijn de beweegredenen waar

door de personen zich bij hun keuze hebben laten leiden. Dezelfde ter

men kunnen immers voor verschillende personen heel andere betekenissen 

hebben en dat geldt wel in het bijzonder voor religieuze woorden (in 
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3.2.3/1 werd op bet taalprobleen inzake religieuze woorden uitvoerig in
gegaan). Hierna volgt een lijst van beweegredenen waarom bepaalde termen 
werden verkozen en eventueel waarom andere termen Juist werden afgewe
zen. 

LIJST VAM BEWEEGREDENEN 

Verhizen term: GELOOF 

Persoon A: "Het de andere woorden zit ik op het vlak van praktijken: 
kontroleerbaar gedrag zoals naar de kerk gaan". 
Persoon B: "Geloof" komt sterk naarvoren, maar dan wil ik, dat 't met 
't leven te maken heeft. Ik wil geloof en leven dicht bij elkaar hebben. 
Daar lag vroeger een grote kloof". 
Persoon J: "Religie: afkapseling. "Geloof" Is ruimer. Bij "religiosi
teit" denk Je al gauw: uitsluitend voor religieuzen, terwijl "geloof" 
voor ledere christen geldt". 
Persoon K: "Ik vind 't enorm belangrijk in 't leven: geloven in iets/ 
iemand/God. Als je niet kunt geloven kun Je niet meer vooruit". 
Persoon L: "Mijn ideaal". Ik denk, dat 't "diep" is: 'n partner waarmee 
ik goed en kwaad, alles gedeeld heb, lief en leed. Bulten, schrammen, 
blauwe plekken..., heel mijn oorlog die ik gevoerd heb ging om het ge
loof" . 

Persoon H: "Godsdienstigheid" heeft voor mij een pejoratieve bijklank: 
piëtisme, overdreven godsdienstigheid in uiterlijke vormen die hol kun
nen zijn, wat levensvreemd. "Religie" ligt voor mijn gevoel ruimer dan 
"geloof" dat vanuit de opvoeding en achtergrond aangeboden wordt. Ik 
twijfel tussen "religiositeit" en "religie". "Religie" toch iets meer 
vaststaande, toch te afgebakend. Ik zoek naar integratie van geloof en 
leven. De term "geloof" dringt zich op. Sterk levend vanuit geloof. 
Haar "geloof" roept teveel op van dogma's, wetten en regele. Geloof is 
nu: vanuit 't geloof leven. Geloof is heel belangrijk, het is religieus-
existentieel: d.w.z. in het bestaan beleefd". 

егТ<ояеп term: RELIGIOSITEIT 

Persoon C: "Religiositeit": daarin voel ik een houding, een leefwijze, 

iets voor mezelf, iets dat de aandacht vraagt. "Geloof" vind ik niet 

breed genoeg. Dat geldt ook voor de andere woorden. Geloven is zo moei

lijk en dat beëngt me. "Godsdienstigheid" vind ik uitdrukkelijk met 
godsdienstige dingen bezig zijn: ook inengend. "Levensbeschouwing" kan 
beter, 't komt zeg op de tweede plaats: ook weer vanwege de ruimte die 
erin zit". 
Persoon E: "Term zo breed mogelijk: "religiositeit" i.p.v. "geloof". 
Persoon H: "'t Religieus zijn trok me aan: deel van m'n leven". 
Persoon N: "De term "religiositeit" heeft iets inkluslefs. Het is vager 
dan geloof, maar het omvat geloof ook. Het is een alomvattend begrip. 
"Levensbeschouwing" zit erin: beschouwelijke kant. En ook "godsdienstig
heid": warme aspekt ervan. Ook is het een positieve eigenschap van men
sen: gevoeligheid voor dragende werkelijkheid, wat gewone werkelijkheid 
kompleteert. Onmisbaar facet, omvat gewone werkelijkheid, konfronteert 
gewone werkelijkheid. Kwaliteit van mensen dus ook van mezelf". 
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Verkozen terni: LEVENSBESCHOUWING 

Persoon D: "Daar zit alles in opgesloten". 

Persoon G: "Omdat het een ruim begrip is. De andere niet omdat ze keu

zes veronderstellen waar ik me niet lekker bij voel. Zo heeft 't woord 

"God" allerlei negatieve bijklanken: "God wil 't", dat versta ik altijd 

als "mijn godsbeeld wil 't". 

Verkozen term: VAN-LEVENSBESCHOWING-NAAR-EELIGIOSITEIT 

Persoon F: "Er is bij mij een toenemende behoefte om religie te beleven. 
Dat is ook de reden waarom ik naar het gebedspraktlkum ga. Er is een 

verschuiving bij mij van humanistische instelling naar religieuze in

stelling. Hangt samen met de ontwikkelingsgang die ik doormaak. Ben tot 

mijn 49ste Jaar zeer cerebraal bezig geweest. Na een bepaalde training 

(Rogeriaanse school) trad bij mij de emotionele laag in werking. Dan 

komt de daaronderliggende laag aan de orde, die Je de laag van de re

ligieuze ervaring zou kunnen noemen. Ik zoek toename van religieus er

varen" . 

Verkozen term: SAMEN-GELOVIG-BEZIG-ZIJN 

Deze terminologie wordt door persoon С ten tijde van Z03 gebruikt in 

plaats van de eerder verkozen term "religiositeit". Persoon С wil met 

de nieuwe terminologie aangeven, dat er een belangrijke ontwikkeling 

plaats heeft, die zij zelfs "een keerpunt in haar leven" wil noemen. 

Dit houdt vooral in, dat zij mens-zijn en religieus-zijn niet langer 

meer beleeft als tegenstellingen. Ze zegt: "je moest als religieus be

ter zijn dan anderen, je moest vooral flink zijn, je moest voldoen aan 

hoge normen en externe idealen". Nu ze deze hoge normen en externe ide

alen heeft losgelaten voelt ze zich niet minder religieus, ze voelt zich 

wel minder geïsoleerd. Ze hoeft van zichzelf als religieus geen "beter
weter en beter-kunner" meer te zijn. Ze drukt dit positief uit in "sa-
men-bezig-zijn-met/samen-zoeken": "het leven is geen recept waarnaar je 
moet leven, het leven is een samen-zoekend-bezig-zijn". 

Tot zover de lijst van beweegredenen. Ze demonstreert op eclatante wij
ze het bovengenoemde taalprobleem. Hoewel er in totaal vijf verschillen
de termen voor het gebied van het religieuze worden gebruikt, blijken de 
beweegredenen toch in sterke mate overeen te stemmen. De belangrijkste 
krlteria die personen hanteren laten zich samenvatten in de begrippen 
"universaliteit" en "relevantie". Termen worden gekozen vanwege hun 
breedte, hun ruimte, hun veelomvattendheid, omdat er alles in zit opge
sloten. Omgekeerd verzet men zich tegen termen die konnotaties oproepen 
zoals: afkapseling, inenging, isolement, dogma's, wetten, regels. Voorts 
is het personen te doen om een intensieve persoonlijke betrokkenheid en 
bijgevolg keert men zich af van uiterlijke praktijken, holle vormen, de 
diskrepantle tussen geloof en leven. De nadruk wordt gelegd op de inner
lijke beleving, op de ervaringsdimensie van het religieuze. 
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2 SKOORBAARHEID 

De vraag naar de skoorbaarheid van de onderscheiden soorten van gebie
den is van belang omdat niet alle gebieden skoorbaar zijn. Immers, het 
betekenisveld dat door het kategorieënsysteem wordt bestreken is klei
ner dan het veld van alle mogelijke betekenissen dat wordt omvat door 
de gezamenlijke waardegebieden. Er zullen dus waardegebleden voorkomen 
die buiten het betekenisveld liggen waarover de inhoudskategorieën zich 
uitstrekken. Dergelijke gebieden vallen uit omdat ze niet skoorbaar 
blijken via een of meerdere der inhoudskategorieën. Een gebied dat wél 
skoorbaar is is een gebied dat tenminste één element bevat dat binnen 
een der inhoudskategorieën valt. De vraag is nu of de onderschelden 
soorten van gebieden verschillen qua skoorbaarheid en of zich hierin 
veranderingen voordoen in de loop van de tijd. 

2.1 DE SKOORBAARHEID TEN TIJDE VAN HET EERSTE ZELFONDERZOEK (ZOl) 

In ZOl werden door alle 13 personen tes amen 354 waardegebleden geformu
leerd: 230 in algemeen perspektief en 124 in religieus perspektief. Van 
de algemene gebieden bleken er 47 skoorbaar (20%) en van de religieuze 
gebieden waren er 58 skoorbaar (47%). De skoorbaarheid van de religieu
ze gebieden is dus bijna 2) maal zo groot. Het behulp van een nonpara-
metrische toets werd nagegaan of dit verschil in skoorbaarheid tussen 
religieuze en niet-religieuze gebieden statistisch signifikant is.Hier
bij werd gebruik gemaakt van de "Chi square one-sample test" zoals be
sproken door Siegel (1956, 42-47). Gekozen werd voor een signifikantie-
nivo van 5%: p=.05. Zoals we reeds op het eerste gezicht mochten ver
wachten bleek het verschil in skoorbaarheid tussen de belde soorten ge
bieden inderdaad zeer signifikant: de nulhypothese die stelt, dat de 
skoorbaarheid geen verband houdt met de soort der gebieden en dat het 
gekonstateerde verschil dus op toeval berust kon gemakkelijk verworpen 
worden: p".001. We mogen dus konkluderen, dat de skoorbaarheid der re
ligieuze gebieden signifikant groter is tijdens het eerste zelfonder
zoek dan de skoorbaarheid van de niet-religieuze gebieden. Het andere 
woorden: in ZOl zijn de inhoudskategorieën vooral relevant met betrek
king tot de religieuze gebieden. 

TABEL 2/VII: Skoorbaarheid van de beide soorten van waardegebieden in 
het eerste zelfonderzoek (ZOl) 

N 0 E (0-E) 

OW 

BOW 

230 

124 

47(20%) 

58(47%) 

68.22 

36.78 

-21.22 

+21.22 

totaal 354 105(30%) 

N = totaal aantal waardegebieden per soort 
0 = het aantal ekoorbare waardegebieden per soort 
E = het verwachte aantal skoorbare waardegebieden per soort 
(0-E) = het verschil tussen het gekonstateerde aantal en het verwachte 

aantal ekoorbare gebieden 
0W=oorspronkelijke en R0W=Religieitze oorspronkelijke waardegebieden 
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In tabel 2/VII vindan we de benodigde gegevens ontrent de skoorbaarheid. 
Deze tabel dient tevens als basis voor de chl-kwadraat berekening. In de 
eerste kolom staat het totale aantal waardegebleden per soort vermeld 
(N), in de tweede kolom het aantal skoorbare waardegebleden per soort 
(de "observed frequency" (0)) en direkt daarachter tussen haakjes het 
percentage skoorbare gebieden per soort, in de derde kolom het verwachte 
aantal skoorbare gebieden (de "expected frequency" (E)) en in de vierde 
kolom wordt het verschil aangegeven tussen het gekonstateerde aantal 
skoorbare gebieden en het verwachte aantal (O-E). Dit verschil dient als 
basis voor de chi-kwadraat berekening. 

2.2 DE SKOORBAARHEID TEN TIJDE VAN HET TWEEDE ZELFONDERZOEK (Z02) 

In Z02 konden de personen terugkijken naar twee ervaringen: het eerste 
zelfonderzoek en het recent gevolgde gebedspraktikum. Beide ervaringen 
werden onderworpen aan een aspektenanalyse. De verschillende aspekten 
werden geformuleerd als waardegebleden: evaluatieve gebieden met betrek
king tot het zelfonderzoek (ZO-gebieden) en met betrekking tot het ge
bedspraktikum (GP-gebieden). Naast de religieuze en niet-religieuze ge
bieden die werden geformuleerd naar aanleiding van de oorspronkelijke 
vragensets (resp. ROW-gebieden en OW-gebieden) beschikken we in Z02 ook 
over de religieuze en niet-religieuze evaluatieve gebieden omtrent het 
zelfonderzoek (RZO-gebieden en ZO-gebieden) en omtrent het gebedsprakti
kum (RGP-gebieden en GP-gebieden). In totaal beschikken we dus over zes 
soorten van gebieden: de niet-religieuze soorten OW, ZO en GP én de re
ligieuze soorten ROW, RZO en RGP. In de rest van dit hoofdstuk zullen 
deze afkortingen worden gebruikt ter aanduiding van de soort der gebie
den. 

TABEL 3/VII: Skoorbaarheid van de zee versahillende soorten waardegebie-
den tijdens het tweede zelfendevzoek (Z02) 

N 0 E (O-E) 

OW 

ZO 

GP 

ROW 

RZO 

RGP 

174 

28 

80 

98 

5 

30 

53( 30%) 

28(100%) 

72( 90%) 

56( 57%) 

5(100%) 

26( 87%) 

100.63 

16.19 

46.27 

56.67 

2.89 

17.35 

-47.63 

+11.10 

+25.73 

-00.67 

+02.11 

+08.65 

totaal 415 240( 58%) 

N = totaal aantal gebieden per soort 
0 = aantal skoorbare gebieden per soort 
E = verwachte aantal skoorbare gebieden per soort 
(O-E) = verschil tussen het gekonstateerde aantal en het venxzahte aan-" 

tal skoorbare gebieden 
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Vervolg tabel 3/VII 
OW = Ooreprorikelijke waardegebieden 
ZO = Evaluatieve gebieden met betrekking tot het zelfonderzoek 
GP = Evaluatieve gebieden met betrekking tot het gebedepraktikm 
ROW = Religieuze oorspronkelijke gebieden 
RZO = Religieuze gebieden met betrekking tot het zelfonderzoek 
RGP = Religieuze gebieden met betrekking tot het gebedepraktikm 

Letten we eerst op de kolomtotalen. We zien dan dat de skoorbaarbeld ten 
opzichte van Z01 bijna Ie verdubbeld: In ZOl was deze 30% (vgl. tabel 
2/VII) en In Z02 Is deze 58%. Gekonkludeerd kan worden, dat over het ge
heel genomen de Inhoudelijke relevantie van de waardegebieden met be
trekking tot het kategorleënsysteem-als-geheel praktisch is verdubbeld. 
Hierna zal onderzocht worden welke soorten van gebieden in het bijzonder 
verantwoordelijk zijn voor de sterk toegenomen inhoudelijke relevantie 
in Z02. 

De chi-kwadraat toets geeft aan dat over het geheel genomen de verschil
len tussen de geobserveerde aantallen skoorbare gebieden en de verwachte 
aantallen statistisch signifikant zijn (p=.001). We weten echter nog 
niet welke soorten in het bijzonder een wezenlijke bijdrage hebben gele
verd aan het beoogde verschil. Om het begrip "wezenlijke bijdrage" te 
definiëren hanteren we een vuistregel: als kritische waarde voor het 
verschil (0 -E.) kiezen we op basis van de normaal-verdeling op een 5% 
signifikantienivo (p=.05) een z-waarde van 1.96 ='3.84 (afgerond 4). Bij 
de interpretatie van deze en volgende tabellen in dit hoofdstuk zullen 
een (O-E.) groter of gelijk aan 4 of een (O.-E.) kleiner of gelijk aan 
-4 beschouwd worden als een serieuze bijdrage, terwijl een (O.-E.) lig
gend tussen 2 en 4 als een trend beschouwd zal worden (24). 

Passen we de bovengenoemde vuistregel toe op de gegevens in de vierde 
kolom (O-E) van tabel 3/VII dan zien we, dat de skoorbaarheid van de 
Oorspronkelijke waardegebieden (OW) opvallend gering is (-47.63), ter
wijl deze bij de Religieuze oorspronkelijke waardegebieden (ROW) nage
noeg overeenstemt met de verwachting (-.67). De skoorbaarheid is opval
lend groot bij de nlet-religieuze gebieden uit de aspektenanalyse van 
het zelfonderzoek (ZO)(+11.10) en van het gebedspraktikum (GP)(+25.73) 
en ook bij de religieuze gebieden uit de aspektenanalyse van het gebeds
praktikum (ВСР)(+8.в5). BIJ de religieuze gebieden uit de aspektenanaly
se van het zelfonderzoek konstateren we een trend (RZO)(+2.11) maar ge

zien het geringe aantal van slechts 5 gebieden laten we de RZO-gebleden 

liever buiten beschouwing. 

Als we de skoorbaarheid van de niet-rellgieuze Oorspronkelijke waardege

bieden (OW) opvallend gering noemen dan is dat alleen waar in vergelij

king met de gebieden uit de aspektenanalyse ten tijde van het tweede 

zelfonderzoek (Z02). Vergelijken we de OW-gebieden met die in het eerete 
zelfonderzoek (ZOl) dan zien we een stijging van de skoorbaarheid van 

10%. Ook bij de Religieuze oorspronkelijke waardegebieden (ROW) zien we 

in vergelijking met ZOl een stijging van de skoorbaarheid van 10% (vgl. 

de tweede kolom van de tabellen 3/VII en 2/VII). De bijna-verdubbeling 

van de skoorbaarheid ten opzichte van Z01 1щ echter toch vooral te dan
ken aan de gebieden uit de aspektenanalyse: ZO, GP en RGP. 

Samenvattend konkluderen we, dat ten opzichte van Z01 de inhoudelijke 
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relevantie der gebieden met betrekking tot het kategorieëneysteem-als-
geheel nagenoeg is vertweevoudigd. Deze toenaae is enigszins te danken 
aan de religieuze en nlet-religleuze oorspronkelijke gebieden (OW en 
ROW) en in hoge mate aan de gebieden uit de aspektenanalyse van het zelf
onderzoek en het gebedspraktikum: ZO, GP en RGP. 

2.3 DE SKOORBAARHEID TEN TIJDE VAN HET DERDE ZELFONDERZOEK (Z03) 

TABEL 4/Vii: Skoorbaarheid van de zes vevechillende soorten waardegebie-
den tijdens het derde zelfonderzoek (Z03) 

N 0 E (O-E) 

OW 

zo 

GP 

ROW 

RZO 

RGP 

148 

22 

4Θ 

75 

2 

23 

80( 54%) 

21( 95%) 

47( 96%) 

53( 71%) 

2(100%) 

19( 83%) 

103.46 

15.38 

34.25 

52.43 

1.40 

16.08 

-23.46 

+05.62 

+12.75 

+00.57 

+00.60 

+02.92 

totaal 319 222( 70%) 

N = totaal aantal gebieden per soort 
0 = aantal skoorbare gebieden per soort 
E = veruaohte aantal skoorbare gebieden per soort 
(0-E) = verschil tussen het gekonstateerde aantal en het veruaohte aan

tal skoorbare gebieden 

OW = Oorspronkelijke gebieden 
ZO = Evaluatieve gebieden met betrekking tot het zelfonderzoek 
GP = Evaluatieve gebieden met betrekking tot het gebedspraktikum 
ROW = Religieuze oorspronkelijke gebieden 
RZO = Religieuze gebieden met betrekking tot het zelfonderzoek 
RGP = Religieuze gebieden met betrekking tot het gebedspraktikum 

Letten we op de kolomtotalen. We zien dan, dat de skoorbaarheid van de 
gebieden van Z03 ten opzichte van Z02 duidelijk toeneemt: in Z02 was de 
skoorbaarheid 58% en nu in Z03 is deze 70%. Van Z01 via Z02 naar Z03 kon-
stateren we eerst een bijna-verdubbeling der skoorbaarheid van 30% naar 
58% en vervolgens zien we nog een aanzienlijke stijging tot 70%. De be
langrijkste toename der skoorbaarheid (bijna-verdubbeling) treedt dus op 
tijdens de eerste OVO-cyklus. Wat betreft de skoorbaarheid-over-het-ge-
heel-genomen bevestigt dit gegeven hypothese 1.: de eerste OVO-cyklus 
zal de veranderingsfase blijken. 

De kolomtotalen leveren nog een interessant gegeven op. Van Z02 naar Z03 
wordt een aanzienlijk aantal gebieden geëlimineerd: 415 - 319. Het aan
tal skoorbare gebieden is echter nauwelijks gedaald: 240 - 222. Dit kan 
slechts betekenen, dat personen er sterk toe neigden om de skoorbare ge-
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bieden te handhaven. Hiermee wordt langs een indirekte weg de inhoude
lijke relevantie van het kategorieënsysteem door de personen -ongeweten-
bevestigd. 

De chi-kwadraat toets geeft aan dat het verschil tussen de geobserveerde 
en verwachte aantallen skoorbare gebieden (zie vierde kolom (O-E)) over 
het geheel genomen statistisch signifikant is (p=.05). Uitgaande van de 
in 2.2/VII gegeven vuistregel zien we, dat met name de niet-religieuze 
gebieden uit de aspektenanalyse van het zelfonderzoek en het gebedsprak-
tikum (ZO) en (GP) de kritische waarde van 4 overschrijden. Bij de reli
gieuze gebieden uit de aspektenanalyse van het gebedspraktikum (RGP) 
stellen we een trend vast. Evenals in Z02 blijkt de skoorbaarheid een 
negatief verband te onderhouden met de Oorspronkelijke waardegebieden 
(OW): de skoorbaarheid van de OW-gebieden is in vergelijking met de ge
noemde gebieden uit de aspektenanalyses opvallend gering. 

Vatten we de gegevens omtrent de skoorbaarheid van de laatste drie para
grafen 2.1, 2.2 en 2.3/VII samen. Allereerst valt dan op, dat de inhou
delijke relevantie genomen over het totaal der gebieden procentueel van 
Z01 via Z02 naar Z03 sterk stijgt: 30% - 58% - 70%. Vergelijken we de 
eerste OVO-cyklus (van Z01 naar Z02) met de tweede (van Z02 naar Z03) 
dan mogen we konkluderen, dat de eerste cyklus op grond van de bijna-
verdubbeling der skoorbaarheid getypeerd kan worden als de belangrijkste 
veranderingsfase. Met deze konklusie wordt hypothese 1. bevestigd. Om te 
weten wat de bijna-verdubbeling der skoorbaarheid betekent is een nadere 
beschouwing vereist van de afzonderlijke soorten van gebieden. Wat dan 
tijdens het eerste zelfonderzoek (Z01) in het oog springt is het sterke 
overwicht qua skoorbaarheid van de Religieuze oorspronkelijke gebieden 
(ROW) over de niet-religieuze Oorspronkelijke gebieden (OW). Ten tijde 
van het tweede zelfonderzoek (Z02) zouden we een verdere toename mogen 
verwachten van de inhoudelijke relevantie Juist bij de religieuze gebie
den op grond van de religieuze motivatie van de personen zoals die blijkt 
uit hun willen deelnemen aan het gebedspraktikum en op grond van de fei
telijke deelname zelf aan dit praktikum. Deze verwachting die ook in hy
pothese 2. werd uitgesproken wordt echter niet bevestigd: de bijdrage 
van de Religieuze oorspronkelijke gebieden (ROW) aan het verschil tussen 
de gekonstateerde en verwachte aantallen skoorbare gebieden is zowel in 
Z02 als in Z03 minimaal. De gebieden die er qua inhoudelijke relevantie 
wél uitspringen ten tijde van Z02 en Z03 behoren tot de aspektenanalyse 
van het zelfonderzoek en het gebedspraktikum. Ook bij de gebieden uit de 
aspektenanalyse zien we geen overwicht in skoorbaarheid van de religieu
ze gebieden, integendeel: in Z03 geven de religieuze gebedspraktikum-ge-
bieden (RGP) slechts een trend te zien. Resteert nog de vraag hoe de 
sterke toename der skoorbaarheid (bijna-verdubbeling) tijdens de eerste 
OVO-cyklus verklaard kan worden. Op grond van de opvallende inhoudelijke 
relevantie van de gebieden uit de aspektenanalyse van het zelfonderzoek 
en het gebedspraktikum mogen we konkluderen dat hierin zowel de ervaring 
van het zelfonderzoek tot uitdrukking komt als die van het gebedsprakti
kum. Deze konklusie op basis van de data sluit grotendeels aan bij het
geen de personen hierover rapporteren tijdens hun zelfonderzoek: in Z02 
schrijven zij hun toegenomen welbevinden in eerste instantie toe aan de 
ervaring van het gebedspraktikum, maar ook aan de ervaring van het zelf
onderzoek en in Z03 noemen zij vooral de kombinatie van de beide ervarin
gen waarbij de funktie van het zelfonderzoek er vooral in gelegen zou 
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zijn, dat het helpt voorkomen dat belangrijke ervaringsaspekten van het 
gebedspraktlkum verloren gaan. 

Tot nu toe hebben we alleen gekeken naar de veranderingen in de loop van 
de tijd die zich voordoen in de inhoudelijke relevantie (in termen van 
skoorbaarheid) van het totaal der gebieden en daarbinnen van de afzon
derlijke soorten van gebieden met betrekking tot het kategorieëneyeteem-
als-geheel. Hierna zal onderzocht worden of er een relatie bestaat tus
sen bepaalde soorten van elementen uit gebieden en specifieke inhouds-
kategorieën en welke veranderingen er optreden in deze relatie in de 
loop van de tijd. NB: de eenheid van analyse is dan niet meer het afzon
derlijke waardegebied, maar inhoudelijk relevante elementen daarbinnen. 
Daarbij wordt de soort van het element bepaald door het gebied waaruit 
het afkomstig is (zie voor de eenheid van analyse 5.1/IV). 

3 DE RELATIE TUSSEN DE VERSCHILLENDE SOORTEN ELEMENTEN UIT 
WAARDEGEBIEDEN EN TIEN INHOUDSKATEGORIEEN 

In deze paragraaf onderzoeken we zoals gezegd, de Inhoud van elementen 
uit waardegebleden waarbij we nagaan of deze inhoud in relatie staat tot 
de soort van het element (de soort van het element wordt bepaald door de 
soort van het waardegebied waarvan het een onderdeel vormt) en welke 
veranderingen er optreden in deze relatie in de loop van de tijd. Over
eenkomstig de zes soorten van gebieden onderscheiden we dus ook zes soor
ten van elementen. 

Welk type vragen rijst er naar aanleiding van de relatie tussen de soort 
van de elementen en hun inhoud? Wat betreft de elementen uit gebieden 
die geformuleerd worden met betrekking tot het gebedspraktlkum vragen we 
ons bijvoorbeeld af of daarin een meer funktionele dan wel een meer sub
stantiële definitie van religie naarvoren komt. Wordt de GP-situatie, 
met andere woorden, vooral ervaren als een stimulans tot religieuze ont
wikkeling in funktionele zin of in meer substantiële zin? Op grond van 
de theoretische opvattingen omtrent religieuze ontwikkeling (zie 2/1), 
met name de bemiddelende rol daarin van de religieuze traditie met haar 
beelden en symbolen (zie ook 3.2.3.1/1 en 2/III) verwachten we bij een 
meer substantiële religiebeleving een versterkte affiniteit tussen de in 
dit opzicht belangrijke trits van inhoudskategorieën -beeldspraak, pola
riteiten en godsrelatie- en de elementen uit de GP-gebieden. Vanuit de 
karakterisering van het gebedspraktlkum als "intensieve groepservaring" 
(zie 1.2/III) zouden we misschien een vergrote affiniteit mogen verwach
ten van de elementen uit de GP-gebieden tot de inhoudskategorie "gemeen
schapszin". De grote aandacht tijdens een gebedspraktlkum voor bewust
wording van de lichamelijkheid en de innerlijke gemoedsbewegingen, de 
ruimte die gemaakt wordt voor nonverbale kommunikatie en expressie, de 
koncentratie op de ervaringen in het hier-en-nu van de groep geven aan
leiding om te veronderstellen, dat de kategorieën "receptiviteit" en "af-
fektieve ontwikkeling" typerend zullen zijn voor de inhoud van elementen 
uit GP-gebieden. Wat betreft de evaluatie van het zelfonderzoek vermoe
den we, dat de kategorieën "autonomie in brede zin" en "orde" eruit zul
len springen gezien de principiële ruimte die gemaakt wordt in het zelf
onderzoek voor het eigen initiatief van de persoon en de beoogde funktie 
van overzicht over het geheel van de waardegebleden. Wenden we ons nu tot 
de resultaten om te zien in hoeverre deze veronderstellingen juist zijn. 
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3.1 DE RELATIE TUSSEN TWEE SOORTEN ELEMENTEN UIT WAARDEGEBIEDEN EN TIEN 
INHOUDSKATEGORIEEN TIJDENS HET EERSTE ZELFONDERZOEK (Z01) 

De resultaten worden weergegeven in twee tabellen: 5a/VII en 5b/VII. Ta
bel 5b werd afgeleid van tabel Sa. In tabel Sb worden een aantal katego-
rleën samengevoegd. Ook in de tabellen die in dit hoofdstuk nog volgen 
zullen kategorieën worden gekomblneerd. Op bet waarom van dit kombine-
ren-van-kategorieën wordt nu ingegaan. 

De data in tabel 5a/VII voldoen niet aan de vereisten voor de toepassing 
van de Chi-kwadraat toets. De verwachte frekwenties in de kolommen onder 
E in de cellen van de matrix mogen niet te klein zijn, aldus Siegel 
(1Θ56, 178). Wanneer het aantal vrijheidsgraden groter is dan 1 (het 
aantal vrijheidsgraden wordt bepaald door het produkt van het aantal ko
lommen in de matrix minus één en het aantal rijen minus één: df (degrees 
of freedom) = (k-l)(r-l)) dan dienen minder dan 20% van de cellen in de 
matrix een verwachte frekwentie te hebben die lager is dan 5 en geen en
kele cel mag een verwachte frekwentie bezitten van minder dan 1. Siegel 
adviseert wanneer de data niet aan deze vereisten beantwoorden (zoals in 
ons geval) om kategorieën samen te voegen zodat de verwachte frekwenties 
in de cellen toenemen. Om een zinvolle interpretatie der gegevens niet 
onmogelijk te maken is het dan wel nodig dat de gekombineerde kategorie
ën qua betekenis een innerlijke verwantschap bezitten. Op grond van hun 
innerlijke samenhang (zie 2.2.3.3/1) kwamen we tot de volgende kombina-
ties van kategorieën: 1. "Autonomie in brede zin" en "Orde", 2. het duo 
"Receptiviteit" en "Affektieve ontwikkeling" en 3. de trits "Beeld
spraak", "Polariteiten" en "Godsrelatie". 

Bij de toepassing van de Chl-kwadraat toets werd gebruik genaakt van 
"The Chi-square test for к independent samples" zoals besproken door 
Siegel (195β, 175-17Θ). De interpretatie van de data in tabel Sb/VII ge
schiedt met behulp van de in 2.2/VII gegeven vuistregel. Bij de bespre
king der resultaten gaan we in eerste instantie uit van de verschillen 
tussen de geobserveerde en verwachte frekwenties (zie kolom (O-E)) die 
groter zijn dan +4. Deze zijn indikatief voor een positief verband tus
sen de betreffende soort en de betreffende inhoudskategorle. In tabel 
5b/VII en ook In de nog volgende tabellen in deze paragraaf zijn de be
doelde data-groter-dan-vier kursief getypt. 

In ZOl treffen we in tabel 5b/VII driemaal een duidelijk positief ver

band in de relatie tussen soort en inhoud der elementen: 1. elementen 

uit niet-religieuze oorspronkelijke waardegebieden (OW) vertonen inhou

delijk affiniteit tot de kategorie "Opheffing van dissociatie", 2. ele

menten uit religieuze oorspronkelijke waardegebieden (ROW) zijn vooral 

verbonden met de kategorieën "Receptiviteit + affektieve ontwikkeling" 
en 3. met "Godsrelatie + beeldspraak + polariteiten". 
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TABEL 5a/Vll: De relatie tweeen twee soorten elementen uit Daardegebie-
den en tien inhoudskategorieën tijdene het eerste zelfon
derzoek (Z01) 

OW ROW 

Autonomie In brede zin 

Receptiviteit 

Opheffing van dissociatie 

Affektieve ontwikkeling 

Gemeenschapszin 

Generat i vi teit/altruieme 

Goderelatie 

Polariteiten 

Beeldspraak 

Orde 

0 
10 

10 

8 

0 

10 

12 

0 

0 

1 

0 

E 
8.30 

13.84 

3.16 

.40 

8.70 

9.09 

5.53 

.40 

1.58 

0.0 

0 
11 

25 

0 

1 

12 

11 

14 

1 

3 

0 

E 
12.70 

21.16 

4.84 

.60 

13.30 

13.91 

8.47 

.60 

2.42 

0.0 

N 
21 

35 

8 

1 

22 

23 

14 

1 

4 

0 

Totaal 51 78 129 

TABEL 5b/Vli: De relatie tussen twee soorten elementen uit waardegebie-
den en zes inhoudskategorieën in Z01 

OW ROW 
0 E (O-E) O E (O-E) N 

Autonomie in brede zin 10 8.30 1.70 11 12.70 -1.70 21 

Receptiviteit + affek
tieve ontwikkeling 

Godsrelatie + beeldspraak 
+ polariteiten 

Gemeenschapszin 

Opheffing van dissociatie 

Generativitelt/altruïsme 

10 

1 

10 

8 

12 

14.23 

7.51 

8.70 

3.16 

θ.09 

-4.23 

-6.51 

1.30 

4.84 

2.91 

26 

18 

12 

0 

11 

21.77 

11.49 

13.30 

4.84 

13.91 

4.23 

6. SI 

-1.30 

-4.84 

-2.91 

36 

19 

22 

8 

23 

Totaal 51 78 129 

Ν = totaal aantal skoorbare elementen per kategorie 
0 = aantal skoorbare elementen per kategorie 
E = veruaoht aantal skoorbare elementen per kategorie 
(O-E) = verschil tussen het gekonstateerde en veruaahte aantal skoor

bare elementen 

OW = oorspronkelijke gebieden 
ROW = religieuze oorspronkelijke gebieden 

Kureief duidt op een signifikant positief verband tussen de betreffende 
soort elementen en inhoudskategorie 
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3.2 DE RELATIE TUSSEN ZES SOORTEN ELEMENTEN UIT WAARDEGEBIEDEN EN TIEN 
INHOUDSKATEGORIEEN TEN TIJDE VAN HET TWEEDE ZELFONDERZOEK (Z02) 

Tabel 6a/VII laat zien, dat meer dan 20% van de verwachte frekwentlee 

(zie de kolommen E) lager Is dan 5, terwijl er bovendien cellen voorko

men met een waarde kleiner dan 1. De data in deze tabel voldoen dua 

geenszins aan de vereisten van de Chi-kwadraat toets. In de tabel zien 

we ook, dat de elementen uit de religieuze gebieden uit de aspekten ana

lyse van het zelfonderzoek (RZO) zeer gering in aantal zijn: slechts 7 

in totaal. Deze RZO-elementen laten we daarom verder buiten beschouwing; 

in tabel eb/VII werd de kolom RZO niet opgenomen. In de bespreking base

ren we ons verder op tabel Ь/ ІІ waarin de kurslef getypte data wijzen 

op een positief verband in de betreffende "soort χ kategorie" relaties. 

Ad OW: elementen uit niet-religieuze oorspronkelijke gebieden: Voor het 

positieve verband met de kategorie "Generativitelt:altruïsme" hebben we 
geen verklaring. 

Ad ZO: elementen uit niet-religieuze gebieden uit de aspektenanalyse van 
het zelfonderzoek: In het positieve verband met de gekombineerde katego
rie "Autonomie in brede zin + orde" en met de kategorie "Opheffing van 
dissociatie" zien we twee typerende procesbevorderende funkties van het 
zelfonderzoek bevestigd. 

Ad GP: elementen uit niet-religieuze gebieden uit de aspektenanalyse van 
het gebedspraktikum: De kategorie "Opheffing van dissociatie" wordt e-
veneens sterk vertegenwoordigd in de ervaring van het gebedspraktikum. 
Dit houdt een bevestiging in van een van de beoogde funkties -bewustwor
ding- van trainingen zoals een gebedspraktikum. Vanwege het appèl uit
gaande van een gebedspraktikum op een nlet-beheersende werkelijkheidsbe-
naderlng (zie hoofdstuk III) hadden we verwacht, dat de gekombineerde 
kategorie "Receptiviteit + affektieve ontwikkeling" meer uitgesproken 
naarvoren zou komen. Niettemin treffen we wel een trend aan naar een po
sitief verband met deze kategorie: (O-G) = 2.03. 

Ad ROW: elementen uit religieuze oorspronkelijke gebieden: Evenals in 
Z01 blijkt er een positief verband met de gekombineerde kategorieën "Re
ceptiviteit + affektieve ontwikkeling" en "Godsrelatie + beeldspraak -f 
polariteiten". Religieuze ontwikkeling lijkt in de ervaring van de per
sonen vooral tot uiting te komen in een nlet-beheersende werkelijkhelds-
benadering en tegelijk in een meer expliciete gerichtheid op beelden en 
symbolen zoals aangereikt via de religieuze traditie. In de kategorieën 
"Gemeenschapszin" en "Generativiteit/altrulsme" zien we de ethische di
mensie van religieuze ontwikkeling tot uitdrukking gebracht, zij het dat 
deze in de kategorie "Generativiteit/altruleme" slechts als trend zicht
baar wordt ((O-E) = 2.15). 

Ad RGP: elementen uit religieuze gebieden uit de aspektenanalyse van het 
gebedspraktikum: De gekombineerde kategorie "Godsrelatie + beeldspraak + 
polariteiten" springt eruit. In de ervaring van de personen wordt het 
religieuze karakter van het gebedspraktikum duidelijk verbonden met een 
meer substantiële religiebeleving. Immers, bij de niet-religieuze GP-e-
lementen valt deze kategorie niet op ((0-E) = .73). 

168 



TABEL ва/ і і : De relatie tuaeen zee eoovten elementen uit waardegebiecLen en tien inhoudekategovieën » 
ten tijde van het tueede zelfonderzoek (Z02) 

Autonomie in brede zin 

Receptiviteit 

Opheffing van dlaeociatie 

Affektieve ontwikkeling 

Gemeenschapezin 

Generativiteit/altrulame 

Godsrelatie 

Polariteiten 

Beeldspraak 

Orde 

Totaal 

OW 
0 
1Θ 

14 

11 

2 

8 

e 

0 

0 

2 

0 

65 

E 

19.14 

13.16 

9.37 

3.39 

4.19 

3.99 

4.98 

1.99 

3.39 

1.40 

ZO 

0 

16 

0 

10 

3 

0 

0 

0 

1 

0 

5 

35 

E 

10.31 

7.09 

5.05 

1.83 

2.25 

2.15 

2.68 

1.07 

1.83 

0.75 

GP 
0 

31 

19 

20 

9 

3 

3 

5 

6 

6 

0 

102 

E 

30.04 

20.65 

14.71 

5.32 

6.57 

6.26 

7.82 

3.13 

5.32 

2.19 

HOW 

0 

18 

24 

0 

1 

10 

7 

14 

1 

3 

1 

79 

E 

23.26 

15.99 

11.39 

4.12 

5.09 

4.85 

6.06 

2.42 

4.12 

1.70 

RZO 
0 

0 

2 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

7 

E 

2.06 

1.42 

1.01 

0.37 

0.45 

0.43 

0.54 

0.21 

0.37 

0.15 

RGP 

0 

12 

9 

6 

2 

0 

1 

6 

2 

6 

1 

45 

E 

13.25 

9.11 

6.49 

2.35 

2.90 

2.76 

3.45 

1.38 

2.35 

0.97 

N 

96 

66 

47 

17 

21 

20 

25 

10 

17 

7 

326 

0 = aantak ekoorbare elementen per kategorie 
E = veruaoht aantal ekoorbare elementen per kategorie 
N = totaal aantal ekoorbare elementen per kategorie 

OW = elementen uit oorspronkelijke gebieden 
ZO = elementen uit evaluatieve gebieden met betrekking tot het zelfonderzoek 
GP = elementen uit evaluatieve gebieden met betrekking tot het gebedspraktikum 

ROW = elementen uit religieuze oorspronkelijke gebieden 
RZO = elementen uit religieuze evaluatieve gebieden met betrekking tot het zelfonderzoek 
RGP = elementen uit religieuze evaluatieve gebieden met betrekking tot het gebedspraktikum 



TABEL 6b/Vll: De velabie tussen vijf eoovten elementen uit waardegebieden en zes inhoudskitegorieën 
ten tijde van het tweede zelfonderzoek (Z02) 

OW ZO GP ROT RGP 

Autonomie In 
brede zin + 
orde 

Receptiviteit 
+ affektleve 
ontwikkeling 

Godsrelatle + 
beeldspraak + 
polariteiten 

Gemeenschaps
zin 

Opheffing van 
dissociatie 

Generativi-
teit/altru-
isme 

0 
19 

16 

2 

8 

11 

9 

E 
20.54 

16.55 

10.37 

4.19 

9.37 

3.99 

(O-E) 
-1.54 

-0.55 

-8.37 

3.81 

1.63 

5.01 

* 

0 
21 

3 

1 

0 

10 

0 

E (O-E) 
11.06 9.94 

8.91 -5.91 

5.58 -4.58 

2.25 -2.25 

5.05 4.95 

2.15 -2.15 

0 
31 

28 

17 

3 

20 

3 

E 
32.23 

25.97 

16.27 

6.57 

14.71 

6.26 

(O-E) 
-1.23 

2.03 

0.73 

-3.57 

5.29 

-3.26 

0 
19 

25 

18 

10 

0 

7 

E 
24.96 

20.11 

12.60 

5.09 

11.39 

4.85 

(O-E) 
-5.96 

4.89 

5.40 

4.91 

-11.39 

2.15 

0 
13 

11 

14 

0 

β 

1 

E 

14.22 

11.46 

7.18 

2.90 

6.49 

2.76 

(O-E) 

-1.22 

-0.46 

6.82 

-2.90 

-0.49 

-1.76 

N 

103 

83 

52 

21 

47 

20 

Totaal 65 35 102 79 45 326 

0 = aantal skoorbare elementen per kategorie 
E = veruaaht aantal akoorbare elementen per kategovie 

(0-E) = verschil tussen het gekonetateerde aantal en het verwachte aantal skoorbare elementen 

OW - elementen uit oorspronkelijke gebieden 
ZO = elementen uit evaluatieve gebieden met betrekking tot het zelfonderzoek 
GP - elementen uit evaluatieve gebieden met betrekking tot het gebedspraktikum 

ROW = elementen uit religieuze oorspronkelijke gebieden 
RGP = elementen uit religieuze evaluatieve gebieden met betrekking tot het gebedspraktikum 

Kursief duidt op een signifikant positief verband tussen de betreffende soort elementen en inhoudskategorie 



3.3 DE RELATIE TUSSEN ZES SOORTEN ELEMENTEN UIT WAARDEGEBIEDEN EN TIEN 
INHOUDSKATEGORIEEN TEN TIJDE VAN HET DERDE ZELFONDERZOEK (Z03) 

De bespreking gaat uit van tabel 7b/VII. (Tabel 7 a A H laat zien, dat de 
vereisten voor de Chi-kwadraat toets niet gehaald worden). 

Ad OW: elementen uit níet-геЪгдіеиге oorspronkelijke gebieden: Opvallend 
is het positieve verband met de gekombineerde kategorie "Autonomie in 

brede zin -f orde" dat we in Z02 nog niet zagen, ook niet als een trend. 

Een verklaring zou misschien kunnen zijn, dat in de ervaring van de per

sonen het profane meer en meer geassocieerd wordt met een beheersende 

werkelijkheidsbenadering (voor zover deze benadering in de beoogde kate

gorie tot uitdrukking komt). We zien enige grond voor deze verklaring 

door een vergelijking met de andere soorten elementen: behalve bij de 

niet-religieuze elementen uit de gebieden uit de aspektenanalyse van het 

zelfonderzoek is deze kategorie nergens aanwezig. Ze is dus slechts aan

wezig bij de typisch profane soorten: OW en ZO. Dat ze ontbreekt bij de 

elementen uit de niet-religieuze gebieden van het gebedspraktikum doet 

aan de gegeven verklaring weinig af: het gebedspraktikum wordt ook als 

er niet-religieuze gebieden over geformuleerd worden door personen toch 

niet ervaren als een typisch profane situatie. 

Ad ZO: elementen uit niet-religieuze gebieden uit de aspektenanalyse van 
het zelfonderzoek: Zoals in Z02 treffen we een positief verband aan met 

"Autonomie in brede zin + orde" en met "Opheffing van dissociatie", zij 

het bij de laatste slechts als trend. We zien hierin, zoals gezegd, een 

bevestiging van twee belangrijke procesbevorderende funkties van het 

zelfonderzoek. 

Ad GP: elementen uit niet-religieuze gebieden uit de aspektenanalyse van 
het gebedspraktikum: De gekombineerde kategorie "Receptiviteit + affek-

tieve ontwikkeling" springt er als enige uit. We vinden het belangrijk, 

dat deze kategorie in de ervaring van personen verbonden wordt met de 

GP-situatie omdat de niet-beheersende werkelijkheidsbenadering die eruit 

spreekt een wezenlijke konditionerende faktor is van de religieuze erva

ring (zie schema "fasewisseling" in 2.3/III). 

Ad ROW: elementen uit religieuze oorspronkelijke gebieden: In de katego-

rieën "Godsrelatie + beeldspraak + polariteiten" enerzijds én "Gemeen
schapszin" en "Generativlteit/altrulsme" anderzijds zien we achtereenvol
gens een meer substantiële religiebeleving tot uiting komen en verdere 
versterking van de ethische dimensie van religie (in Z02 was de kategorie 
"Generativlteit/altrulsme" nog slechts als trend aanwezig). 

Ad RGP: elementen uit religieuze gebieden uit de aspektenanalyse van het 
gebedspraktikum: Evenals in Z02 bestaat er een positief verband met de 
gekombineerde kategorie "Godsrelatie + beeldspraak + polariteiten" die 
typerend lijkt voor een rellgiebeleving in meer substantiële zin. 
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TABEL 7e/VIl: De relatie Ьиавеп zee soorten elementen uit waardegebieden en tien inhoudekategorieën 
ten tijde van het derde zelfonderzoek (Z03) 

Autonoaie in brede zin 

Receptiviteit 

Opheffing van diseoclatie 

Affektleve ontwikkeling 

Gemeenschapszin 

Generativiteit/altrulsme 

Godsrelatie 

Polariteiten 

Beeldspraak 

Orde 

Totaal 

OW 
0 
45 

14 

12 

5 

8 

θ 

1 

1 

2 

1 

97 

E 

32.93 

17.96 

10.78 

4.79 

5.39 

6.89 

6.59 

3.89 

5.69 

2.10 

ZO 

0 

12 

0 

6 

1 

0 

0 

0 

2 

2 

4 

27 

E 

9.17 

5.00 

3.00 

1.34 

1.50 

1.92 

1.83 

1.08 

1.58 

0.58 

GP 

0 

27 

18 

8 

7 

1 

3 

3 

5 

5 

0 

77 

E 

26.14 

14.26 

8.56 

3.80 

4.28 

5.47 

5.23 

3.09 

4.52 

1.66 

ROW 

O 

18 

21 

5 

1 

9 

11 

12 

2 

6 

1 

86 

E 

29.20 

15.93 

9.56 

4.25 

4.78 

6.10 

5.84 

3.45 

5.04 

1.86 

RZO 
0 

0 

2 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

5 

E 

1.70 

0.93 

0.56 

0.25 

0.28 

0.35 

0.34 

0.20 

0.29 

0.11 

RGP 

0 

8 

7 

5 

2 

0 

1 

6 

3 

4 

1 

37 

E 

12.56 

6.85 

4.11 

1.83 

2.06 

2.63 

2.51 

1.48 

2.17 

0.80 

N 

110 

60 

36 

16 

18 

23 

22 

13 

19 

7 

324 

0 = aantal skoorbare elementen per kategorie 
E = veruaaht aantal skoorbare elementen per kategorie 
S = totaal aantal skoorbare elementen per kategorie 

OW = elementen uit oorspronkelijke gebieden 
ZO = elementen uit evaluatieve gebieden met betrekking tot het zelfonderzoek 
GP = elementen uit evaluatieve gebieden met betrekking tot het gebedepraktikum 

BOW = elementen uit religieuze oorspronkelijke gebieden 
RZO = elementen uit religieuze evaluatieve gebieden met betrekking tot het zelfonderzoek 
RGP = elementen uit religieuze evaluatieve gebieden met betrekking tot het gebedepraktikum 
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TABEL 7b/Vll: De relatie tussen vijf soorten elementen uit wacœdegebieden en ses inhoudskategorie&n ь 

ten tijde van het derde zelfonderzoek (Z03) 
OW ZO ^ GP ROW RGP 

Autonomie In 

brede zin + 

orde 

Receptiviteit 

+ affektleve 

ontwikkeling 

Godsrelatle + 

beeldspraak + 

polariteiten 

Gemeenschaps

zin 

Opheffing van 

dissociatie 

Generatlvl-

teit/altru

isme 

0 

46 

19 

4 

8 

12 

β 

E 
3S.03 

22.75 

1Θ.17 

5.39 

10.78 

6.89 

(0-E) 

10.97 

-3.75 

-12.17 

2.61 

1.22 

1.11 

0 
16 

1 

4 

0 

6 

0 

E 

9.75 

6.33 

4.50 

1.50 

3.00 

1.92 

(0-E) 

6. 25 

-5.33 

-0.50 

-1.50 

3.00 

-1.92 

0 
27 

25 

13 

1 

8 

3 

E 
27.81 

18.06 

12.83 

4.2В 

8.56 

5.47 

(0-Е) 

-0.81 

6.94 

0.17 

-3.28 

-0.56 

-2.47 

0 

19 

22 

20 

9 

5 

11 

E 

31.06 

20.17 

14.33 

4.78 

9.56 

6.10 

(0-Е) 

-12.06 

1.83 

S.67 

4.22 

-4.56 

4.90 

0 

9 

9 

13 

0 

5 

1 

E 

13.36 

8.68 

6.17 

2.06 

4.11 

2.63 

(0-Е) 

-4.36 

0.32 

6.83 

-2.06 

0.89 

-1.63 

Ν 
117 

76 

54 

18 

36 

23 

Totaal 97 27 77 86 37 324 

О = aantal skoorbare elementen per kategorie 
E = verwacht aantal skoorbare elementen per kategorie 

(O-E) = verschil tussen het gekonstateerde aantal en vernachte aantal skoorbare elementen 

OW = elementen uit oorspronkelijke gebieden 
ZO = elementen uit evaluatieve gebieden met betrekking tot het zelfonderzoek 
GP = elementen uit evaluatieve gebieden met betrekking tot het gebedspraktikum 

ROW = elementen uit religieuze oorspronkelijke gebieden 
RGP = elementen uit religieuze evaluatieve gebieden met betrekking tot het gebedspraktikum 

Kursief duidt op een signifikant positief verband tussen de betreffende soort elementen en inhoudskategorie 



Ц LABELMODI FΙ ΚΑΤΙ E 

Van labelmodifikatie is sprake wanneer de Inhoud van een waardegebied in 

de loop van de tijd gewijzigd wordt. Naast veranderingen in de affekt-

zijde van het waardegebied is de labelmodifikatie een belangrijke indi-

katie voor ontwikkeling. Om de hypothese te toetsen, dat de eerste 0V0-

cyklus de veranderingsfase zal blijken omdat deze het gebedspraktlkum 

omvat (hypothese 1.) zal hierna het aantal ontwikkelingen (labelmodifl-

katies) per сукlus vergeleken worden. 

4.1 HET AANTAL ONTWIKKELINGEN PER OVÛ-CÏKLUS 

De eerste OVO-cyklus van Z01 naar Z02 bevat in totaal 34 ontwikkelingen. 
Als Z02 gekozen wordt als referentiepunt voor de eerste cyklus dan bete
kent dit, dat 12% van alle waardegebieden ontwikkeling vertoont (in Z02 
ie het aantal niet-religieuze oorspronkelijke gebieden (OW) 175 en het 
aantal religieuze oorspronkelijke gebieden (ROW) is 98, het referentie
aantal is dus 175 + 98 = 273 gebieden). De tweede OVO-cyklus van Z02 
naar Z03 bevat 121 ontwikkelingen -bijna driemaal zoveel (!)-. I.p.v. 
12% in de eerste cyklus zien we 35% ontwikkelingen in de tweede. Hieruit 
volgt een verrassende konklusie. Alle gegevens uit de kwantitatieve ana
lyse wijzen erop, dat de belangrijkste affektieve ontwikkeling plaats
vindt tijdens de eerste OVO-cyklus (zie hoofdstuk VI). Ook bij de kwali
tatieve analyse zien we de inhoudelijke relevantie zoals die blijkt uit 
de skoorbaarheid der gebieden het sterkste toenemen tijdens de eerste 
OVO-cyklus (zie 2/VII). Niettemin zouden we op grond van het drievoudige 
aantal ontwikkelingen (labelmodlfikaties) moeten besluiten, dat de twee
de OVO-cyklus de belangrijkste veranderingsfase is. We zullen straks na
der ingaan op deze konklusies die elkaar lijken uit te sluiten. 

4.2 AANTAL ONTWIKKELINGEN UITGESPLITST NAAR SOORTEN VAN GEBIEDEN 

In tabel 8/VII is het aantal ontwikkelingen per soort opgenomen. Op ba
sis van het aantal gebieden per soort (0) werd ook het verwachte aantal 
ontwikkelingen per soort (E) berekend. Uit de tabel blijkt, dat de ont
wikkelingen overeenkomstig de verwachting gespreid zijn over de soorten. 
Het andere woorden, er zijn geen soorten waar verhoudingsgewijze meer 
ontwikkelingen plaatsvinden: elke soort is even "ontwikkelingsgevoelig". 

TABEL e/VII: Aantal onbùikkelingen per soort in de eerste en tweede 
OVO-oyklua 

eerste cyklus tweede cyklus 

0 E O-E 0 E O-E 

OW 24 
ZO 
GP 

ROW 10 
RZO 
RGP 

22 

12 

2 

-2 

OW 57 
ZO 9 
GP 19 
ROW 29 
RZO 0 
RGP 7 

59 
8 
18 
27 
1 
В 

-2 

1 

1 

2 

-1 

-1 

34 121 
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4.3 FASERING VAN VERANDERING 

Vanuit het perspektief van de kwantitatieve analyse en vanuit de toege

nomen Inhoudelijke relevantie zoals deze blijkt uit de skoorbaarheid is 

de eerste OVO-сукlus stellig te kwalificeren als de veranderingsfase. De 

toegenomen inhoudelijke relevantie (skoorbaarheid) is vooral te danken 

aan de vele nieuwe gebieden die geformuleerd worden naar aanleiding van 

de aspektenanalyse van het zelfonderzoek en het gebedspraktikuii (zie 

konklusie 2.3/VII). De labelmodifikatle heeft echter steeds betrekking 

op een reeds bestaand gebied. Onze interpretatie betreft dus ontwikke

lingen in reeds bestaande gebieden. 

Bij de kwantitatieve analyse bleek, dat personen hun procesbevordering 

ten tijde van Z02 vooral toeschreven aan de situatie van het gebedsprak-

tikum en aan de kombinatie van het praktikum en het zelfonderzoek. (GP χ 
ZO, d.w.z. "het gebedspraktikum gevolgd in samenhang met het zelfonder
zoek)". Er ie dus sprake van een "affektieve piek" direkt na het gebeds
praktikum. De meeste Inhoudelijke wijzigingen in reeds bestaande waarde-
gebieden (labelmodifikatles) zien we echter pas ongeveer een half jaar 
later optreden. Dit betekent, dat de affektieve zijde van het waardege
bied veel direkter reageert op ingrijpende situaties (zoals een gebeds
praktikum) dan de inhoud van het waardegebied. De inhoudelijke integra
tie van dergelijke situaties kost veel meer tijd dan de affektieve "re-
aktie". Deze uitkomst zou weleens belangrijke implikaties kunnen hebben 
voor de evaluatie van trainingen. Het is niet ondenkbaar, dat de twijfel 
omtrent de betekenis van trainingen voor de persoonlljkheidsontwikkeling-
op-langere-termijn verband houdt met het relatief sneller uitdoven van 
gevoelens. Men kan dan konkluderen, dat alles weer bij het oude is en 
dat er niets is veranderd, terwijl in feite het inhoudelijke ontwikke
lingsproces nog maar net is begonnen. Men houdt dan onvoldoende rekening 
met de "fasering van verandering": belangrijke situaties kunnen in korte 
tijd het Algemene ervaren van de persoon wijzigen, maar pas na langere 
tijd mogen ook inhoudelijke veranderingen verwacht worden. Een hypothese 
van algemeen psychologische betekenis zou in het kort alsvolgt kunnen 
luiden: De fasering van егапаетіпд is verechillend: inhoudelijke veran
deringen zijn de doorüerking in de tijd van affektieve veranderingen, 

5 SAMENVATTING 

In 1/VII worden de beweegredenen aangegeven waardoor personen zich laten 
leiden bij hun keuze van een term voor het gebied van het religieuze. 
Het taalprobleem inzake religieuze woorden (zie 3.2.3/1) wordt duidelijk 
aangetoond: hoewel verschillende termen worden gebruikt blijken de motie
ven in sterke mate overeen te stemmen. 

Paragraaf 2/VII behandelt de skoorbaarheid ofwel inhoudelijke relevantie 
der waardegebieden met het oog op het kategorieënsysteem als geheel. Ge
nomen over het totaal der gebieden blijkt de inhoudelijke relevantie van 
Z01 via Z02 naar Z03 procentueel sterk te stijgen: van 30% via 58% naar 
78% skoorbare gebieden. Op grond van de bijna-verdubbellng der skoor
baarheid van Z01 naar Z02 kan gekonkludeerd worden, dat de eerste 0V0-
cyklus de belangrijkste veranderingsfase Is. Met dit gegeven wordt hypo
these 1. bevestigd. De sterk toenemende inhoudelijke relevantie vooral 
in Z02 maar zeker ook nog in Z03 laat zich verklaren door de ervaringen 
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van het zelfonderzoek en het gebedspraktikum: het blijkt namelijk, dat 
zowel de zeifonderzoekgeMeden als de gebedepraktikumgebieden er wat be
treft htm Inhoudelijke relevantie uitspringen. De in hypothese 2. ge
stelde verwachting, dat de inhoudelijke veranderingen vooral tot uit
drukking zullen komen in de religieuze gebieden wordt niet bevestigd. 

Paragraaf 3/VII behandelt de relatie tussen de verschillende soorten e-
lementen uit waardegebieden en de inhoudekategorieën. In Z01 zien we een 
positief verband tussen elementen uit de religieuze oorspronkelijke ge
bieden (ROW) en de kategorieën "Receptiviteit + affektieve ontwikkeling" 
en "Goderelatie + beeldspraak + polariteiten". In Z02 komen daarbij "Ge
meenschapszin" en "Generativiteit/altruisme" (de laatste als trend) en 
in Z03 blijft het verband gehandhaafd met "Godsrelatie + beeldspraak + 
polariteiten", "Gemeenschapszin" en "Generativiteit/altruïsme", terwijl 
"Receptiviteit + affektieve ontwikkeling" wegvalt. Zowel in Z02 als in 
Z03 konstateren we een positief verband tussen elementen uit religieuze 
gebedepraktikumgebieden (RGP) en "Godsrelatie + beeldspraak + polaritei
ten". Globaal vallen de religieuze elementen uit waardegebieden (ROW + 
RGP) dus op door hun affiniteit met "Godsrelatie + beeldspraak -f polari
teiten" waarin we een meer substantiële religiebeleving onderkennen én 
door hun affiniteit met "Gemeenschapszin" en "Generativiteit/altrulsme" 
waarin we de ethische dimensie van religie vervat zien. De elementen uit 
nlet-religleuze gebedepraktikumgebieden (GP) geven in Z02 een positieve 
relatie te zien met "Receptiviteit + affektieve ontwikkeling" (trend) en 
"Opheffing van dissociatie". In Z03 wordt de relatie met "Receptiviteit 
+ affektieve ontwikkeling" meer uitgesproken, terwijl "Opheffing van 
dissociatie" dan wegvalt. Globaal toont de ervaring van het gebedsprak
tikum- als -geheel (GP én RGP) een positief verband met "Godsrelatie + 
beeldspraak + polariteiten" en "Receptiviteit + affektieve ontwikkeling". 
Zowel in Z02 als in Z03 geven de elementen uit zelfonderzoekgebleden 
een positief verband te zien met "Autonomie in brede zin -f orde" en "Op
heffing van dissociatie" (de laatste in Z03 als trend). De kategorie 
"Autonomie in brede zin + orde" komt uitsluitend naar voren bij еіеюеп-
ten uit niet-religieuze oorspronkelijke gebieden (in Z03) en niet-reli-

gleuze zelfonderzoekgebleden. Gezien de afwezigheid van deze kategorie 

bij de elementen uit religieuze gebieden en gebedepraktikumgebieden laat 

zich vermoeden, dat deze groep personen het profane vooral associëren 
met een beheersende werkelijkheidsbenadering (voorzover die in deze ka
tegorie tot uitdrukking komt). 

In 4/VII wordt de labelmodifikatie behandeld als een belangrijke indika-
tie van verandering en ontwikkeling. Het opmerkelijke feit doet zich 
voor, dat niet in de eerste maar in de tweede OVO-cyklus het aantal ont
wikkelingen (labelmodifikatiea) het grootste is. Alle andere gegevens 
(vooral met betrekking tot de affekten) wijzen er echter op, dat de eer
ste OVO-cyklus de belangrijkste is. Ter verklaring van deze inkonsisten-
tie wordt een hypothese geformuleerd van algemeen psychologische beteke
nis: "De fasering van verandering is verschillend: Inhoudelijke verande
ringen zijn de doorwerking van affektieve veranderingen". 
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HOOFDSTUK V I I I : NABESCHOUWING 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op het onderzoek naar religieuze 

ontwikkeling zowel wat betreft de betekenis van de verschillende resul

taten als de gebruikte methode. Een eerste punt dat uitgaande van de re

sultaten de aandacht verdient is een opmerkelijke kombinatle van gege

vens: vanuit de affekten gezien lijkt de eerste OVO-cyklua de belang

rijkste veranderingsfase, maar vanuit de inhoudelijke veranderingen der 

waardegebieden (labelmodiflkaties) moet daarentegen de tweede OVO-сукlue 

de belangrijkste veranderingsfase genoemd worden. Deze kombinatle van 

gegevens is van belang voor de evaluatie van trainingen in het algemeen 

en daarbinnen voor religieuze trainingen zoals het gebedspraktikum in 

het bijzonder. Een tweede punt dat belangrijk genoeg lijkt om aandacht 

aan te besteden is de parallellie die we konstateren in de ontwikkeling 

van religieuze en niet-religieuze waardegebieden. Een derde punt dat be

sproken wordt is de relatie tussen de inhoud der waardegebieden en de 

onderscheiden soorten van waardegebieden. Een van de dingen die hierbij 

opvalt is de affiniteit van de gebedspraktikum-gebleden tot de inhouds-

kategorie "Receptiviteit + affektieve ontwikkeling". Deze kategorle 

springt er ook uit bij de religieuze gebieden in het algemeen. De bete

kenis van deze bevinding zal nader onderzocht worden met het oog op de 

gebruikte methode en door plaatsing in een bredere kontekst. Tenslotte 

wordt de relatie besproken tussen persoonlljkheidspsychologle en gods-

dienstpsychologie. 

1 HET GEBEDSPRAKTIKUM: EEN AFFEKTIEVE VLAM DIE SNEL WEER 
UITDOOFT OF MEER? 

Het gebedspraktikum vond plaats tijdens de eerste OVO-cyklus. Wanneer nu 

uitsluitend de eerste cyklus de belangrijkste affektieve veranderingen 

te zien geeft, dan wordt daarmee het beeld van het gebedspraktikum als 

"een affektieve vlam die echter snel weer uitdooft" bevestigd. Vanuit de 

affekten gezien blijkt de eerste OVO-cyklus Inderdaad de belangrijkste 

veranderingsfase. De volgende gegevens wijzen daarop: 

- De affektieve kwaliteit van het Algemene ervaren en van het Algemene 

religieuze ervaren geeft van Z01 naar Z02 (eerste OVO-cyklus) een ster

ke stijging te zien en van Z02 naar Z03 (tweede OVO-cyklus) een geringe 
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daling (zie 1.1, 1.2 en 1.3/VI). 
- De verschuiving in de positie der gevoelens binnen de effekthiërarchie-
en blijkt het grootste tijdens de eerste OVO-cyklus (zie 4/VI). 
Vanuit de inhoud der waardegebieden gezien blijkt echter de tweede OVO-
cyklus de belangrijkste veranderingsfase genoemd te moeten worden en wel 
op grond van het drievoudige aantal labelmodifikaties (zie 4/VII). Ter 
verklaring van deze inkonslstentle in de data werd een hypothese van al
gemeen psychologische betekenis geformuleerd: "de fasering van verande
ring verloopt verschillend: inhoudelijke veranderingen zijn de doorwer
king van affektieve veranderingen". Deze hypothese is van belang voor de 
evaluatie van trainingen in het algemeen en daarbinnen in het bijzonder 
voor een religieuze training zoals het gebedspraktikum. Een training 
roept affektlef veel op wat kennelijk snel weer uitdooft tenzij er een 
kognitieve strukturerlng plaatsvindt op langere termijn die het karakter 
heeft van een verwerkingsfase. In ons geval werd die kognitieve struktu
rerlng geboden door het ordeningeproces van het zelfonderzoek. De vol
gende gedachtengang lijkt aannemelijk: tijdens het tweede zelfonderzoek 
kort na het gebedspraktikum waren de personen nog dermate affektlef ge
ïnvolveerd in hun recente gebedspraktikum-ervaringen, dat zij nog niet 
in staat waren tot een kognitieve (inhoudelijke) herstrukturering (la-
belmodifikatie). We zien dan relatief weinig labelmodifikaties optreden. 
Pas na langere tijd, in ons geval na ongeveer een half Jaar, zijn zij 
daartoe wel in staat. Men kan dan wat meer afstand nemen van de ervarin
gen waardoor de betekenis ervan Juist meer zichtbaar wordt. In het der
de zelfonderzoek zien we dan het (her)ordenlngeproceB tot uiting komen 
in een verveelvoudiging van bet aantal labelmodifikaties. 

Bovenstaande kombinatie van resultaten -"affektieve vlam" in Z02 en kog
nitieve herstrukturering na langere tijd in Z03- stelt twee aspekten van 
het ervaringsbegrip aan de orde die relevant zijn in verband met veran
deringemethodieken: 1. de tijdgebondenheid van de ervaring en 2. het in
terpretatiekarakter van elke ervaring. Beide ervaringsaspekten zullen 
hierna toegelicht worden uitgaande van het gebedspraktikum als religieu
ze veranderingsmethodiek. De tijdgebondenheid van de ervaring houdt in, 
dat ervaren verloopt in de tijd: ervaringen spelen zich af in het nu, 
maar het verleden klinkt erin door en ook de toekomst is reeds anticipa-
toir aanwezig. Tijdens een gebedspraktikum ligt het aksent van het erva
ren op het heden. De aandacht wordt primair gericht op de aktuelltelt 
van de intensieve groepservaring. Dit neemt niet weg, dat het verleden 
wel meespeelt: als persoonlijk verleden in het bijzonder bij het vertel
len en uitbeelden van iedere levensverhaal, maar ook als gemeenschappe
lijk verleden in de religieuze traditie. En ook de toekomst is reeds aan
wezig: dat is bijvoorbeeld expliciet het geval wanneer onvrede en kon-
flikt die (her)beleefd worden in de groep, worden geherinterpreteerd, 
waarbij gerefereerd wordt aan de traditie als een bron van religieus ver
langen gericht op een toekomst die in de taal van dat religieus verlan
gen benoemd wordt als heil of als voller heil. Er zijn dus steeds kogni
tieve strukturen werkzaam van waaruit de ervaringen die men opdoet van 
de werkelijkheid om zich heen hun betekenis krijgen. Ongeïnterpreteerde 
ervaringen komen niet voor. Tijdens een gebedspraktikum zijn er dus ze
ker kognitieve strukturen werkzaam, maar zij vormen eerder de achter
grond, tenUjl het affektief-emotionele aspekt van het ervaren meer op 
de voorgrond staat. Het ervaren wint hierdoor aan diepte en intensiteit 
en dat is tegen de achtergrond van de ervarlngsarmoede en affektieve 
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verschraling in onze kuituur van het grootste belang. Daar staat tegen
over, dat ervaringen dan weliswaar aan intensiteit gewonnen hebben, maar 
dat zij toch niet beklijven en snel weer uitdoven. Dit is de kritiek die 
men in het algemeen ten aanzien van trainingen heeft en die in 3.2.2/1 
als transfer-problematiek ter sprake werd gebracht. Vanuit de kognitieve 
psychologie laat deze problematiek zich in verband brengen met een ge
brekkig ervaringsbegrip: het ervaren wordt dan te weinig opgevat als een 
in de tijd verlopend dialektisch proces in de relatie tussen ervaring en 
kognitieve struktuur. Neisser (1976) heeft duidelijk gemaakt, dat deze 
wisselwerking zich spiraalsgewijze voltrekt: enerzijds worden de ervarin
gen geleid en beïnvloed vanuit de kognitieve strukturen en anderzijds 
worden deze kognitieve strukturen vanuit de ervaringen bijgestuurd en 
verrijkt en op hun beurt vormen deze verrijkte kognitieve strukturen dan 
weer de referentiekaders van waaruit nieuwe ervaringen tot stand komen, 
enzovoort. Het gevaar bestaat nu, dat men bij veranderingsmethodieken 
-gedacht kan worden aan trainingen, maar ook aan onderwijs, aan therapie
ën, aan opbouwwerk enz,- uitgaat van een gebrekkig ervaringsbegrip. De 
ervaring dreigt dan gereduceerd te worden tot ofwel haar experiëntiële 
ofwel tot haar interpretatieve moment. In het eerste geval wordt de aan
dacht te eenzijdig gericht op de affektief-emotionele betrokkenheid op 
de werkelijkheid en in het tweede geval te eenzijdig op de objektivering 
en verklaring van de werkelijkheid. Maar in beide gevallen wordt de wer-
kelljkheldservaring versmald tot de tegenover elkaar staande uitersten 
van irrationalisme en rationalisme. Het beoogde spiraalsgewijze verloop 
van het ervaringsproces komt dan niet tot stand: de persoon kan opgaan 
in de hevige gevoelens van het intensieve groepsgebeuren en hij kan van 
de ene training naar de andere gaan zonder dat er werkelijk Iets funda
menteels in zijn leven verandert. Wat hem dan ontbreekt is de kognitieve 
strukturering waardoor hij zijn ervaringen kan vasthouden en integreren 
in het geheel van zijn waarderingssysteem waardoor dit wordt uitgebreid 
en als zodanig meer In staat geraakt tot een adekwaat antwoord op nieuwe 
ervaringen. Wordt de werkelijkheid daarentegen eenzijdig objektiverend 
en verklarend benaderd met verwaarlozing van haar affektieve betekenis, 
dan verliest de persoon letterlijk zijn interesse, hij is niet meer bij 
de zaak betrokken, hij raakt gedemotiveerd, hij raakt vervreemd van zich
zelf, is er niet meer bij. In par. 2 van dit hoofdstuk kom ik hierop nog 
terug. Bij een geïntegreerd ervaringsbegrip worden de experiëntiële en 
de interpretatieve zijde van het ervaren in een optimaal evenwicht ge
houden. Het begrip "waardegebied" komt tegemoet aan de komplekslteit van 
het komplete ervaringsbegrip. In zijn karakter van voorlopigheid vinden 
we het tijdsaspekt van het ervaren verdiskonteerd en voorts worden in het 
waardegebied de affektzijde en de Inhoud onderscheiden. Daarnaast worden 
we vanuit de recente ontwikkeling In de waarderingstheorie ook attent ge
maakt op de gedragezijde van het ervaren. Het is verhelderend om uitgaan
de van het begrip "waardegebied" het gebrekkige ervaringsbegrip te type
ren. Het inadekwate ervaringsbegrip betekent een isolering van de ge-
dragszijde, de inhoud en de affektzijde van het ervaren. Vanuit de seg
mentering van de ervaring kunnen we ons drie ervaringstypen voorstellen: 
1. aktivisme (inflatie gedragsziJde), 2. intellektualisme (inflatie van 
de inhoud) en 3. sentimentalisme (inflatie affektzijde). We mogen konklu-
deren, dat de intensieve groepservaring van een training (i.e. het ge-
bedspraktikum) mede dankzij de kognitieve ordening tijdens het zelfonder
zoek ook op langere termijn vruchtbaar is gebleven. Het gebedspraktikum 
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was dus meer dan een snel weer uitdovende affektleve vlam, mede dankzij 
de aandacht voor de inhoudelijke betekenis van het gebeuren. Deze konklu-
sie sluit ook aan bij de opvatting van de meeste personen die meenden 
door hun zelfonderzoek "meer gehad te hebben aan hun gebedspraktlkum". 

In het bovenstaande werd de aard van de kognitieve strukturerlng nog bui
ten beschouwing gelaten. De wijze waarop de werkelijkheid kognitief be
naderd wordt is echter belangrijk genoeg om er een enkel woord aan te 
wijden. Het begrip "kognitieve struktuur" hoeft men niet eng op te vat
ten als een eenduidig "vangen" van de werkelijkheid in abstrakte formu
les of koncepten. Het begrip dient breder te worden genomen zodat ook 
verhalen, parabels, spreuken en gedichten e.d. ertoe gerekend worden. 
Kepnes stelt, dat het verhaal van beslissende betekenis is voor de per
soonlijke en religieuze identiteitsvorming (1982, 39). Het voert hier te 
ver om de betekenis van het (religieuze) verhaal uit te diepen. Ik zou 
willen volstaan met te wijzen op de evidentie, dat het verhaal affektle
ve, kognitieve en handelingskomponenten in zich verenigt. Wat dit be
treft mag men veronderstellen, dat de kombinatie van een zelfonderzoek 
en een gebedspraktlkum in principe zeer gunstige kondities kan scheppen 
voor een religieuze identiteitsvorming: via het zelfonderzoek wordt het 
eigen levensverhaal als georganiseerd systeem van waardegebieden op preg
nante wijze uitgedrukt en van daaruit laat het zich relateren aan reli
gieuze thema's en verhalen zoals die door de (joods-christelijke) tradi
tie worden aangeboden. Door de verbinding met de religieuze traditie 
krijgt de persoon de gelegenheid zijn strikt individuele levenslot te 
transcenderen. Het proces van zelfverstaan wordt zodoende enerzijds ge
dragen door persoonlijke ervaring, terwijl het anderzijds tegelijk be
vrijd wordt uit het isolement van een eng individualistisch perspektief. 
(Op de verbinding in de waarderingetheorie en de zelfkonfrontatlemethode 
tussen het Individuele en het gemeenschappelijke in het persoonlijke er
varingeproces wordt in par. 4 van dit hoofdstuk nog teruggekomen). 

2 DE PARALLELLIE IN DE ONTWIKKELING VAN RELIGIEUZE EN NIET-
RELIGIEUZE WAARDEGEBIEDEN 

In 2.2/VI zagen we dat de gemiddelde affektleve kwaliteit zowel van re
ligieuze als niet-religieuze gebieden van Z01 via Z02 naar Z03 gestaag 
toeneemt en dat daarbij beide ontwikkelingen symmetrisch verlopen (zie 
figuur 2/VI). In 2/VII kregen we een analoog beeld te zien: de inhoude
lijke relevantie in termen van skoorbaarheid der gebieden ten opzichte 
van het kategorieënsysteem-als-geheel neemt van Z01 vla Z02 naar Z03 
flink toe, terwijl ze in gelijke mate ten goede komt aan religieuze en 
niet-religieuze gebieden. De religieuze gebieden springen er qua inhou
delijke relevantie (althans in Z02 en Z03) in tegenstelling tot onze hy
pothese niet uit. Gezegd kan dus worden, dat de affektleve (kwantitatie
ve) en inhoudelijke (kwalitatieve) ontwikkeling van religieuze en niet-
religieuze gebieden parallel verloopt. 

Wat betekent deze parallellie? We menen, dat deze parallelle ontwikke
ling van religieuze en niet-religieuze waardegebieden geheel overeen
stemt met de opvatting die we bij de onderzochte groep konstateerden: 
het religieuze staat niet los van het gewone leven van alledag en het 
mag er ook niet los van staan want het is een dimensie van ons bestaan. 

180 



IB dit verband zou Ik willen wijzen op een waardegebied van persoon В 

dat bij in Z02 naar aanleiding van zijn zelfonderzoek formuleerde en dat 

representatief mag heten voor de onderzochte groep personen: 

15 (zelfonderzoek) Ik voel mij door mijn zelfonderzoek bevestigd omdat 
leven en geloof elkaar blijken te doordringen (mijn ideaal); het geeft 
mij een gevoel van: "ik ben nog zo gek niet" en "ik mag er zijn" en "ik 
hoef me niet te schamen". (46;0) 
We zien dat de wederzijdse doordringing van geloof en leven die persoon 

В bij zichzelf konstateert sterk bijdraagt tot zijn Identiteitsbesef. De 

spiritualiteit waarin het gaat om "heel de mens" vinden we ook duidelijk 

terug in de doelstelling van de trainers van het gebedspraktikum. Zo 

formuleert Haas het in elkaar bestaan van geloof en leven als doelstel

ling van het gebedspraktikum heel expliciet: "We willen in de gebedsprak-

tika de onlosmakelijke verbondenheid van geloof en leven, van God en 

mens, van kerk en wereld inoefenen en exploiteren" (1Θ77, 72). De beoog
de verstrengeling van geloof en leven lijkt bevestigd te worden door de 
parallellie in de ontwikkeling van religieuze en niet-religieuze waarde-
gebieden van deze groep personen. 

3 DE RELATIE TUSSEN DE VERSCHILLENDE SOORTEN WAARDEGEBIEDEN 
(OF ELEMENTEN DAARUIT) EN HUN INHOUD 

Z.l OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE POSITIEVE VERBANDEN TUSSEN "SOORT EN 
INHOUD" 

In het schematisch overzicht op de volgende pagina worden de belangrijk
ste positieve verbanden weergegeven tussen "soort en inhoud". Letten we 
allereerst op het onderscheid tussen elementen uit de religieuze en niet-
religieuze gebieden. Omdat de personen het gebedspraktikum niet opvatten 
als een religieus neutrale situatie zal ik hierna ook de niet-religieuze 
gebedapraktikum-elementen toch tot de religieuze rekenen. De kategorie 
"Autonomie in brede zin + orde" blijkt dan uitsluitend voor te komen in 
de typisch profane elementen: elementen stammend uit niet-religieuze 
oorspronkelijke gebieden en uit niet-religieuze zelfonderzoekgebieden. 
Dit valt temeer op daar tegelijkertijd de inhoudskategorie "Receptivi
teit + affektieve ontwikkeling" slechts voorkomt bij de typisch religi
euze elementen afkomstig uit de gebieden met betrekking tot het gebeds
praktikum (religieus -f niet-rellgieus gekwalificeerd) en de religieuze 
oorspronkelijke gebieden. Er treedt dus een dichotomisering op waarbij 
de kategorie "Autonomie in brede zin + orde" zich koppelt met elementen 
uit typisch profane gebieden en de kategorie "Receptiviteit + affektieve 
ontwikkeling" met elementen uit typisch religieuze gebieden. Het zal 
geen verwondering wekken, dat de kategorie "Godsrelatie + beeldspraak + 
polariteiten" als typisch religieus van aard slechts voorkomt bij ele
menten uit de religieuze gebieden (religieuze oorspronkelijke gebieden 
en religieuze gebedspraktikumgebieden). Het ethisch gekleurde duo "Ge
meenschapszin" en "Generatlviteit/altrulsme" zien we Juist als kombina-
tie konsekwent verbonden met de religieuze oorspronkelijke gebieden, ter
wijl ze afwisselend en slechts afzonderlijk voorkomen bij de niet-reli
gieuze oorspronkelijke gebieden. 

Stellen we vervolgens de gebedspraktikum-situatle en de zelfonderzoek-

situatie tegenover elkaar. We zien dan de hierboven gesignaleerde dicho
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Overzicht van de relevante роагіге е verbanden Ыввеп elementen uit zes eoorten waardegebieden 
en tien inhoudekategorieën 

\ . SOORT 

TIJDENS^S. 

eerste 
zelfonder
zoek (ZOl) 
(vgl. tabel 
5b/VII) 

tweede 
zelfonder
zoek (Z02) 
(vgl. tabel 
6b/VII) 

derde 
zelfonder
zoek (Z03) 

(vgl. tabel 
7b/VII) 

elementen uit NIET-RELIGIEUZE: elementen uit RELIGIEUZE: 1 

oorspronkelij
ke gebieden 

Opheffing van 
dissociatie" 

'generativi-
teit/altru
isme" 

'autonomie in 
brede zin + 
orde" 

'gemeenschaps
zin" (trend) 

zelfonderzoek-
gebieden 

gebedsprakti-
kum-gebleden 

NB: ZO- en GP-gebleden ko
men niet voor tijdene eer
ste zelfonderzoek 

"autonomie in 
brede zin + 
orde" 

"opheffing van 
dissociatie" 

"autonomie in 
brede zin + 
orde" 

"opheffing van 
dissociatie" 
(trend) 

"receptiviteit 
+ affektieve 
ontwikkeling" 
(trend) 

"opheffing van 
dissociatie" 

"receptiviteit 
+ affektieve 
ontwikkeling" 

oorspronkelij
ke gebieden 

"receptiviteit 
+ affektieve 
ontwikkeling" 

"godsrelatie + 
beeldspraak + 
polariteiten" 

"receptiviteit 
+ affektieve 
ontwikkeling" 

"goderelatie 
etc." 

"gemeenschaps
zin" 

"generativi-
teit" (trend) 

"godsrelatie + 
beeldspraak + 
polariteiten" 

"gemeenschaps
zin" 

"generativi-
teit/altru-
isme" 

zelfonderzoek-
gebieden (1) 

gebedsprakti-
kumgebieden 

NB: ZO- en GP-gebleden ko
men niet voor tijdens eer
ste zelfonderzoek 

"goderelatie ч 
beeldspraak 4 

polariteiten" 

"godsrelatie -t 

beeldspraak 4 

polariteiten" 

(1) Vanwege hun zeer geringe aantal blijven deze elementen buiten beschouwing. 



tomisering optreden waarbij de kategorie "Autonomie in brede zin + orde" 
slechts voorkomt bij het zelfonderzoek en de kategorie "Receptiviteit + 
affektieve ontwikkeling" bij het gebedspraktikum. De kategorie "Ophef
fing van dissociatie" komt het meest konsekwent voor bij het zelfonder
zoek en zoals gezegd de kategorie "Godsrelatie + beeldspraak + polari
teiten" beperkt zich tot het gebedspraktikum. 

Overzien we bovengenoemde resultaten dan kan een eerste algemene konklu-
sie zijn, dat het toegepaste kategorieënsysteem bruikbaar lijkt: het 
differentieert duidelijk tussen de elementen uit de verschillende soor
ten gebieden. Bovendien laat deze differentiatie zich eenvoudig verkla
ren doordat ze aansluit bij bestaande theorieën en opvattingen omtrent 
het onderscheid tussen enerzijds het profane en het religieuze en ander
zijds tussen het zelfonderzoek en het gebedspraktikum. Zo wordt de pro
fane, sekullere ervaring meer in verband gebracht met een beheersende 
werkelljkheidsbenadering die verwant is met de kategorie "Autonomie in 
brede zin + orde", terwijl de religieuze ervaring meer in verband ge
bracht wordt met een receptieve werkelljkheidsbenadering die verwant is 
met de kategorie "Receptiviteit + affektieve ontwikkeling". Het zelfon
derzoek met zijn nadruk op de eigen verantwoordelijkheid en het initia
tief van de persoon en met zijn integratleve funktie zien we op karak
teristieke wijze naar voren komen in de kategorieën "Autonomie in brede 
zin + orde" en "Opheffing van dissociatie". Met de kategorieën "Recepti
viteit + affektieve ontwikkeling" en "Godsrelatie + beeldspraak + pola
riteiten" lijkt ook het gebedspraktikum goed gekarakteriseerd. Toch 
roept deze specifieke inhoudelijke profilering die zojuist geschetst 
werd ook vragen op. Hieronder wordt daarop nader ingegaan. 

3. 2 DISPONEERT HET GEBEDSPRAKTIKUM TOT EEN RELIGIEUZE ONTWIKKELING VAN 
QUIETISTISCHE AMD? 

Wordt de religieuze ontwikkeling van deze groep personen niet al te een
zijdig ingevuld in de richting van receptiviteit en affektieve ontwikke
ling met verwaarlozing van net zo wezenlijke aspekten als verantwoorde
lijkheid en initiatief zoals deze in de kategorie "Autonomie in brede 
zin + orde" naar voren komen? Worden geïnteresseerden met kennis van de 
geschiedenis der spiritualiteit door deze onderzoeksgegevens niet herin
nerd aan de mystieke richting van het quiëtisme in het (protestantse) 
christendom, met name in de 17e eeuw, die de volmaaktheid zoekt in een 
volkomen passieve en onbaatzuchtige overgave aan God en die elke bekom
mernis om eigen heil en elke aktivlteit afwijst? Wijzen de onderzoeksge
gevens er niet op, dat het gebedspraktikum disponeert tot een religieuze 
ontwikkeling in de richting van dit quiëtisme en bestaat niet het gevaar, 
dat het onderhavige godsdienstpsychologlsche onderzoek een dergelijke 
eenzijdige ontwikkeling legitimeerd? 

Wat de godsdienstpsychologisch onderzoeker voor ogen dient te hebben is 
uiteraard rapportage van de gegevens en geen legitimatie. Dit neemt niet 
weg, dat hij natuurlijk wel waarderend in positieve of negatieve zin te
genover de uitkomsten van zijn onderzoek staat, maar hij Is gehouden 
zijn persoonlijke opvattingen over en interpretaties van de gegevens 
zorgvuldig te scheiden van zijn onderzoeksverslag. De affiniteit van de 
gebedspraktikumgebleden tot de inhoudskategorie "Receptiviteit + affek
tieve ontwikkeling" zal aan het slot van 3.3/VIII geëvalueerd worden in 
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het licht van het integrale ervaringsbegrip zoals dat In de waarderinge
theorie vigeert. Dit beoogde begrip wordt dan als theoretische norm ge
kozen voor agogisch handelen (waartoe ook het gebedspraktikum als ago
gisch proces gerekend kan worden). Eerst zal echter worden ingegaan op 
de gegevens die zouden kunnen lelden tot de genoemde kritiek van quië-
tieme. 

Er zijn twee redenen te noemen die de kritiek van quietisele zouden kun
nen uitlokken: 
1. Het ontbreken van negatieve ervaringen. Bij het doornemen van de ana
lysehoofdstukken VI en VII kan de indruk gevestigd worden dat het ver
loop van het gebedspraktikum te mooi is, te glad, te harmonieus. De sug
gestie wordt misschien gewekt, dat negatieve ervaringen tijdens een 
praktikum nauwelijks een rol spelen: van intra- en inter-persoonlijke 
konflikten, van het doorwerken van traumatische ervaringen, van ontmas
kering enz. wordt geen gewag gemaakt. 
2. Het ontbreken van eoaiale interakties. De wederkerigheid van mense
lijke relaties komt weinig aan bod: de gegevens kunnen de mening doen 
post vatten dat tijdene een praktikum alle nadruk ligt op passiviteit en 
receptiviteit, op groeien en zelfontplooiing, terwijl aktieve beïnvloe
ding van elkaar, helpen en initiatief tonen een ondergeschikte positie 
krijgen toegewezen. 

3.2.1 Het ontbreken van negatieve ervaringen 

Dat negatieve ervaringen tijdens een gebedspraktikum wel degelijk een 
belangrijke rol spelen moge blijken uit een lijst van waardegebieden die 
ik samenstelde uit de aspektenanalyse van het gebedspraktikum ten tijde 
van het tweede zelfonderzoek (Z02). Van elke persoon werd slechts één 
waardegebied geselekteerd. De lijst zou dus gemakkelijk langer gemaakt 
kunnen worden. 

(persoon A). Ik erken dat ik wat bazig ben en ik word daarop ook aange
sproken -ik heb er de laatete tijd een hekel aan als ze mij ale baas be
handelen-, (1S;40) 
(persoon B). Ik ben me meer bewust geworden van de prijs die ik betaal 
voor mijn perfektionisme: onrust ¿bor zorg voor straks, gemis aan warmte 
Van degene door wie ik me niet laat helpen, gemis aan vrijheid omdat al
les zo nodig door mij moet gebeuren. (21;1) 
(persoon C). Ik ervaar dat ik door mijn manier van doen mensen soms op 
een afstand houd terwijl ik ernaar hunker dat ze me bij de hand zouden 
nemen (vertellen levensverhaal). (10;4Z) 
(persoon D). Ik vind 't erg moeilijk om me in mijn leefgroep zowel ver
bonden te voelen als tegelijkertijd ook vrij te voelen. (36;30) 
(persoon E). Het gebedspraktikum gaf mij mee als sfeer en als inhoud: 
alle stukken van mij (positieve en negatieve) horen bij mij. (47;3) 
(persoon F). Ik beleefde intens opnieuw het moment van σα. SO jaar gele
den toen mijn vader afscheid nam van mijn moeder, mijn broers en mij
zelf. Ik realiseerde me duidelijker dan eerder het verdriet en het ver
wijt dat in mij geleefd heeft. (Ik vind dat ik 't afscheid nu meer ver
werkt heb). (25;30) 
(persoon G). Niet blijven zitten met onafggewerkte situaties uit heden 
of verleden, maar de moed en de zin hébben om de rotzooi eens op te rui
men. (42;7) 
(persoon H). Ik laat me gemakkelijk door anderen beïnvloeden in die zin 
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dat daardoor mijn eigen mening niet naar voren komt. Dit is uit angst 
om uit de toon te vallen. Ik naak me klein en houd me op de achtergrond. 
(18;42) 
(•persoon J). Ik moet m'n gevoel niet onderdrukken omdat ik denk dat dat 
zwakte is of zeuren. (42; 1) 
(persoon K). Door 't vertellen van mijn levensverhaal ben ik erachter ge
komen dat ik al vanaf mijn kleuterleeftijd me erg ingespannen heb om 
kontakten te mijden; ik nam er zelfs risiko 'e voor (naar een fabriek 
gaan i.p.v. naar een gezin om in de massa onder te kunnen gaan). (20;35) 
(persoon L). Op hét gebedspraktikwn heb ik ervaren dat ik de warmte van 
een ander m&g ontvangen, dat 'n ander van me mag houden. -Als religieus 
moest je je eenzijdig geven-. (60;0) 
(persoon M). Ik heb de sprong gemaakt van 't centraal stellen van de er
varingen van anderen naar 't centraal stellen van eigen ervaringen 
(grafzerk). (45;4) 
(persoon N). Het leerling zijn ten behoeve van de toekomst van de kerk 
reageer ik soms af op mijn gemeente die onvoldoendes haalt. (21;44) 

Hoewel al deze gebieden onmlekenbaar ervaringeaepekten bevatten die 
doorgaans als negatief beleefd worden -eigen onvermogen, zwakheden, een
zijdigheden, onderdrukken van gevoelens, verdriet, onafgewerkte zaken 
uit heden en verleden- domineren toch in het merendeel van deze gebieden 
de positieve gevoelens (zie de P;N balans bij personen B, D, E, G, J, L 
en M). Een eerste konklusie die men hieraan kan verbinden is, dat een po
sitief welbevinden niet zondermeer hoeft te wijzen op de afwezigheid van 
negatieve ervaringen. Door ze in een andere kontekst te plaatsen kunnen 
negatieve ervaringen door personen soms zeer positief gewaardeerd worden 
(vgl. Hermans, 1983, 147). Een typerend waardegebied in dit verband dat 
ook representatief genoemd mag worden voor de ervaring van de GP-situa
tie is het gebied van persoon E: "Het gebedspraktikum gaf me mee als 
sfeer en als inhoud: alle stukken van mij (positieve en negatieve) horen 
bij mij (47;3)". Maas wijst erop, dat de ervaring van tekort, van eigen 
begrensdheid een bron kan zijn, een "broedplaats" van religieus verlan
gen (1977, 78) (vgl. ook 2/1II over het boek Job). Het kan dus zijn, dat 
de persoon niet blijft staan bij de negatieve ervaring op zich, maar dat 
hij meer let op het aspekt van de bewustwording van zichzelf. De persoon 
waardeert het positief, dat hij zichzelf nu meer reëel onder ogen kan 
zien. In de P;N balans zien we dit uitgedrukt door een overwicht van po
sitieve gevoelene. Een dergelijk gebied (zie bijv. persoon B) wordt bij 
de inhoudsanalyse geskoord als "Opheffing van dissociatie". Juist deze 
kategorie Impliceert veelal de konfrontatie met negatieve ervaringsaspek-
ten die voorheen gedissocieerd (verdrongen) werden. Haar ook de andere 
kategorieën die in analysehoofdstuk VII werden toegepast sluiten het 
voorkomen van negatieve ervaringen geenszins uit. Zo kan toegenomen au
tonomie betekenen dat men geleerd heeft rekening te houden met zijn be
perktheden. Hier is het dus de methode van inhoudsanalyse waardoor nega
tieve ervaringen uit het zicht blijven. In hoofdstuk VI wordt steeds uit
gegaan van groepsgemiddelden. Het zal duidelijk zijn, dat ook hierdoor 
negatieve gevoelens in het algemene beeld van een "toegenomen welbevin
den" ondergaan. Samenvattend: 1. Door plaatsing in een bredere kontekst 
-bewustwording, grenservaring- kunnen negatieve ervaringen door personen 
(zeer) positief gewaardeerd worden. 2. Door uit te gaan van groepsgemid
delden gaan negatieve ervaringen onder in het beeld van een "algemeen 
toegenomen welbevinden" (zie hoofdstuk VI). 3. Negatieve gevoelens bllj-
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ven uit het zicht doordat de inhoudskategorleën (zie hoofdstuk VII) er 
niet expliciet naar verwijzen (maar ze vaak wel Impliceren bij nader 
toezien). 

3.2.2 Het onibveken ϋαη sociale interaktiee 

Dat de wederkerigheid in de sociale interaktiee een belangrijk ervaringa-
aspekt is van de gebedapraktlkumsituatie moge blijken uit onderstaande 
lijst van waardegebieden die samengesteld werd door van elke persoon 
slechts één gebied te kiezen uit de aspektenanalyse van het gebedsprak-
tikum ten tijde van het tweede zelfonderzoek (Z02). De lijst zou veel 
langer gemaakt kunnen worden. 

(persoon A). Ik héb ervaren dat het goed ia de bemoediging van anderen 
toe te laten. (49;5) 
(persoon B). Het heeft me erg goed gedaan het praktikum te beleven met 
innerlijke rust zonder ongekontroleerd spuien, met veel meer oog en oor 
voor wat er om me heen gebeurde: ik heb het praktikum mee-gemââkt. (46;0) 
(persoon C). In het gebedspraktikum heb ik ervaren dat ik niet altijd de 
sterke hoef te zijn, dat ik van mezelf zuak moet mogen zijn. Daardoor 
kan ik meer genegenheid geven en krijgen. (66;5) 
(persoon D). Ik vond het erg fijn, dat op het gebedspraktikum zo goed 
naar elkaar geluisterd werd, dat men mij aan mijn tekening herkende. 
(52; 13) 
(persoon E). In relaties wil ik bij mezelf blijven én bij anderen zijn. 
(41;12) 
(persoon F). Ik heb op het gebedspraktikum erg intens en kompleet ge
leefd: veel gegeten, gevreeën, plezier gemaakt, geholpen, geprobeerd te 
luisteren en te leren. (52;17) 
(persoon G). De verschillen tussen andere mensen en mij (binnenkerkelijk-
buitenkerkelijk, leeftijd, levensstijl, vaardigheid en motivatie in het 
bidden) blijken niet zo wezenlijk dat daardoor intensieve, onbedreigde 
uitwisseling onmogelijk zou worden. Juist de onverwachte gemeenschappe
lijkheid maakt grote indruk. (45;15) 
(persoon H). Ik merk dat ik geneigd ben mijn kritiek die ik op anderen 
heb in te slikken om erbij te horen. (12;45) 
(persoon J). Ik heb op 't gebedspraktikum ervaren dat echte menselijk
heid op zichzelf naar God verwijst en dat 'n religieus sausje daarvoor 
niet nodig is. (60;0) 
(persoon K). Ik voel dat wanneer een ander zijn vertrouwen geeft ik er 
van mijn kant ook op in durf te gaan, -gegeven vertrouwen durven beant
woorden-. (35;23) 
(persoon L). Ik ben C. door aan anderen te geven en ik ben C. door van 
anderen te ontvangen; ik weet dat 't een niet zonder 't ander kan, "God 
heeft de mensen niet geschapen om alleen te zijn". (55;14) 
(persoon M). Het gebedspraktikum als geheel heeft me een sterker zelfge
voel gegeven. (Naar m'n leven toe en dus ook naar m'n minier van geloven 
toe). (Ik durf nu toelaten dat ik voor anderen ja zelfs voor sterke fi
guren wat beteken). (53;8) 
(persoon N). Ik vond het een verrassende ervaring om met elkaar aan iets 
te werken en te ontdekken dat het soms verder helpend en soms blokkerend 
was. (muurdiskussie van de "Stoet"). (44;8) 

Bij al deze gebieden wordt de uitwisseling met anderen in de gebedsprak-
tikumsituatie duidelijk verondersteld. Hun formulering is niet denkbaar 
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zonder de ander. Soms kan de aandacht en zorg voor elkaar een religieus 
symbolische betekenis krijgen. De gebieden van personen J, L en 11 zijn 
daarvan een voorbeeld. De meeste andere gebieden zijn zo klaarblijkelijk 
verbonden met grondervarlngen van het menselijk bestaan -bemoediging toe
laten, handelen vanuit innerlijke rust, zwak mogen zijn, luisteren naar 
elkaar, de polariteiten van bij jezelf én anderen zijn en van geven én 
ontvangen enz.- dat ze beschouwd kunnen worden als de voorstadia in de 
genese van de religieuze ervaring. Anders gezegd: deze grondervarlngen 
vertonen een natuurlijke geschiktheid voor een religieuze interpretatie. 
De "wijbeleving" zoals die in het gebedspraktlkum wordt beoogd (vgl. 
Maas, 1977, 72 e.v.) heeft alles te maken met de wederkerigheid tussen 
mensen zoals we die in bovenstaande waardegebieden uitgedrukt zien. De
ze wijbeleving veronderstelt niet dat de individuele eigenheid terwille 
van de gemeenschappelijkheid wordt opgegeven, maar zij is wel verbonden 
met het besef, dat men de dialoog met de ander wezenlijk nodig heeft om 
zichzelf te worden (zie Steggink, 1980). Het mensbeeld dat ten grondslag 
ligt aan het gebedspraktlkum is niet dat van de "heroïsche individuali
teit" waarbij de persoon als een eenzame held alle verantwoordelijkheid 
op zijn schouders torst voor de humane vormgeving van eigen en andermans 
bestaan, maar dat van de "onheroïsche identiteit" waarbij de persoon 
slechts vla de ander tot zichzelf kan komen (Beets, 1967). Het besef, 
dat het eigen bestaan gegrond is in de aanwezigheid van de ander kan via 
het perspektief van de religieuze traditie leiden tot de ervaring van 
een goddelijke Aanwezigheid. Met het oog op religieuze ontwikkeling is 
het aspekt van wederkerigheid in sociale interaktles dus van het groot
ste belang. Het ware zelfs te overwegen geweest dit aspekt als een apar
te inhoudskategorie in het kategorleensysteem op te nemen en het niet zo
als nu gebeurd is impliciet te laten. 

3.3 HET GEBEDSPRAKTIKUM: TEGENWICHT TEGEN EEN EENZIJDIGE BEHEERSENDE 
WERXELIJKHEIDSORIENTATIE IN ONZE WESTERSE KULTUUR? 

De kritiek van qulëtlsme laat zich nog op andere manieren vanuit metho
disch standpunt relativeren. Een relativering die nog dient te worden 
aangebracht is dat verantwoordelijkheid en Initiatief niet geheel afwe
zig zijn in de elementen uit religieuze gebieden. We zien deze aspekten 
wel degelijk naar voren komen in de elementen uit de religieuze oorspron
kelijke gebieden, met name in de ethisch gekleurde kategorieën "Gemeen
schapszin" en "Generativitelt/altruïsme". Een volgende relativering be
treft het feit, dat we uit de afwezigheid van de kategorle "Autonomie in 
brede zin + orde" niet zondermeer mogen konkluderen, dat deze door het 
gebedspraktlkum in het geheel niet zou worden bevorderd. In feite wordt 
deze kategorle door het gebedspraktlkum wél bevorderd (men vergelijke 
het aantal geobserveerde elementen in deze kategorle onder "0" in de ta
bellen бЬ en Tb/VII), maar het is wel zo, dat deze kategorle voor het 
gebedspraktlkum -in vergelijking met elementen uit andere soorten gebie

den, in het bijzonder met zelfonderzoekgebleden- niet kenmerkend genoemd 

mag worden. In het volgende wordt de kritiek van qulëtlsme niet zozeer 
gerelativeerd als wel gepareerd door te stellen, dat er eigenlijk geen 
sprake is van eenzijdigheid, maar van een noodzakelijk en korrigerend 
tegenwicht tegen een ernstige eenzijdigheid van onze huidige westerse 
prestatiekultuur waarin primair een beheersende werkelijkheidsbenadering 
vigeert. Hoe noodzakelijk en aktueel een dergelijk tegenwicht is moge 
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bijvoorbeeld blijken uit het mensbeeld dat Hermans naar voren ziet komen 
in een gedegen bundel over de relatie tussen psychologie en onderwijs ge
baseerd op een literatuurbestand van 262 titels: de relatie tussen psy
chologie en onderwijs blijkt zich te kenmerken door het beperkte mens
beeld van de mens die gericht ie op beheersing van zijn omgeving en van 
zichzelf (1983, "De halve persoonlijkheid van de onderwijspsychologie"). 
De konsekwenties van het beperkte mensenbeeld en het daarmee samenhangen
de gebrekkige ervaringsbegrip beperken zich niet tot de abstrakte filo
sofische en theoretische diskussle, maar zij dringen door in bet leven 
van alledag. Laat ik dit illustreren op het terrein van het godsdiensti
ge leven. Het merendeel van de deelnemers aan een gebedspraktikum kijkt 
met gemengde gevoelens terug naar zijn godsdienstige opvoeding waarin 
veelal indoktrinatie, moralisme en intellektualisme domineerden met voor
bijzien van de innerlijke vorming van de persoonlijkheid. Wat betreft de 
op zichzelf genomen noodzakelijke kognitieve vorming heeft toch vooral 
het van bulten leren van de katechismus model gestaan. In dit verband 
spreekt van der Ven van het "rigide intellektualisme" dat de neoscholas-
tieke katechismuskatechese kenmerkte en waarop zijns inziens historisch 
gezien de ervaringskatechese waarin de affektieve komponent van het on
derwijsleerproces een belangrijke plaats inneemt als korrigerende reak-
tie nodig is geweest. Terecht wijst hij tegelijk toch ook op de onont
beerlijkheid van de kognitieve etrukturerlng in de religieuze ontwikke
ling (hij spreekt van geloofsontwikkeling)(1982, 280). Vanuit het inte
grale ervaringsbegrip van de waarderingstheorie kan men zeggen, dat de 
neoscholastieke katechismuskatechese de inhoudelijke komponent van het 
gelovige ervaren isoleerde en eenzijdig benadrukte. De gelovige kont dan 
wel de verhalen, beelden en symbolen uit de religieuze traditie, maar 
hij is ervan vervreemd, ze zéggen hem niets, ze fungeren slechts als een 
dor kennisbestand. Behalve aan een inflatie van godsdienstige kennis kan 
men ook lijden aan een inflatie van godsdienstig gedrag: religieus akti-
visme. Personen die zich daadwerkelijk inzetten voor de verwezenlijking 
van het sociaal evangelie kunnen tot de verbijsterende ontdekking komen, 
dat ondanks hun ijver en toeleg op den duur iedere persoonlijke gevoels
ervaring van de gelovige werkelijkheid verloren gaat. Berger heeft dit 
probleem gesignaleerd getuige zijn publlkatie "Opdat wij niet, na anderen 
gepredikt te hebben, zelf verloren gaan" (1981, 244 e.V.). Trainingen 
zoals het gebedspraktikum zetten zich terecht af tegen een dissociatie 
in onze kuituur van de affektieve komponent van het ervaren. Met het oog 
op een integraal mensbeeld is het van belang om ook uit te gaan van een 
integraal ervaringsbegrip: bij (religieuze) veranderingemethodieken zou 
men daarom principieel moeten streven naar een synthese van affektieve, 
kognitieve en gedragsmatige komponenten in het beoogde (religieuze) ont
wikkelingsproces . 

De relatie die in 2/1II gelegd werd tussen de Individuele ervaringen van 
het persoonlijke verhaal en de ervaringen van de religieuze traditie 
voert naar de relatie tussen persoonlijke interaktie en sociale interak-
tie. In de zelfkonfrontatiemethode wordt aan beide vormen van interaktie 
aandacht gegeven. Onder andere op de betekenis hiervan in verband met 
religieuze ontwikkeling wordt hieronder in het perspektief van de relatie 
tussen persoonlljkheldspsychologie en godsdienstpsychologie nader inge
gaan. 
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Ц DE RELATIE TUSSEN PERSOONLIJKHEIDSPSYCHOLOGIE EN 
GODSDIENSTPSYCHOLOGIE 

Het onderzoek naar religieuze ontwikkeling werd uitgevoerd ale peraoon-

lljkheidsonderzoek volgens de zelfkonfrontatiemethode. Hiermee wordt de 

relatie aan de orde geateld tussen persoonlljkheldepeychologle en gode-

dienstpsycbologle. In de godsdlenstpsychologle heeft het begrip "religi

euze ervaring" veel aandacht gekregen slnda Jaaes aan het begin van deze 

eeuw zijn Gifford Lectures hield (1901-1Θ02). Jaaes stelde zich afwij
zend op tegenover de geïnstitutionaliseerde godsdienst en de daarbij be
horende geloofsformules, maar tegelijk erkende en verdedigde hij de be
langrijke funktie die het godsdienstige kan hebben in de persoonlijke 
ervaringswereld van veel mensen. Van theologische theorieën had hij een 
afkeer omdat deze zijns inziens ver verwijderd waren van de konkrete er
varingswereld en hij wees daarom de persoonlijke beleving aan als enige 
grondslag voor de wetenschappelijke bestudering van de godsdienst. Zijn 
bijzondere aandacht voor de persoonlijke godsdienstigheid maakt zijn 
"Varieties of religious experience" tot meer dan een klassieke studie in 
de godsdlenstpsychologle, aldus Sadler (1970, 22). Tot op de dag van 
vandaag blijft dit pionierswerk een belangrijke bijdrage leveren aan on
derzoek, reflektie en diskussie in de godsdlenstpsychologle Juist omdat 
het fokus op de "binnenkant" van het ervaren de godsdienstigheid van re
ligieuze Subjekten van binnenuit doet begrijpen, terwijl zonder dit fo
kus het godsdienstpeychologisch onderzoek van grote aantallen personen 
slechts lijkt te gaan over levenloze poppen wier godsdienstigheid niet 
meer navoelbaar is. Sadler noemt niettemin enige beperkingen op van Ja
mes' ervaringsbegrip. Zo vatte bij de ervaring te zeer op In passieve 
termen door haar te definiëren als de invloed die het bewustzijn onder
gaat door van buiten komende indrukken. Daarmee zag hij voorbij aan haar 
tweeledige karakter: ervaringen worden niet alleen ondergaan maar ook 
aktief gekonstrueerd. Zij dient daarom wezenlijk als een interaktiepro-
ces begrepen te worden en bovendien als een kreatief proces waarbij per
soon en omgeving tot elkaar staan in een relatie van wederkerige trans
formatie. In de waarderingstheorie als representant van de moderne per-
soonlijkheldspsychologie wordt uitgegaan van de symbolische aard van 
dit interaktieproces: het leven wordt gezien als een samengesteld proces 
van ervaren en symboliseren. Ervaren en symboliseren impliceren elkaar 
waardoor symbolen doortrokken zijn van ervaringen en omgekeerd het erva
ren is doortrokken van betekenissen die via symboliseringen -min of meer 
nauwkeurig- worden overgedragen. In de ESE-cykli die het voortdurend pro
ces van ervaren-symboliseren-ervaren representeren komt de volledige dy
namische struktuur van het ervaringsbegrip tot zijn recht. Door de ESE-
cykli anders te interpunkteren kan men deze lezen als SES-eykli waarbij 
voorgegeven symboliseringen voorafgaan aan de Individuele ervaringswe
reld. De SES-cyklus houdt in, dat het individuele ervaringsproces zioh 
niet ontwikkelt langs de lijn van een absolute autonomie, maar dat het 
gebonden is aan historisch en maatschappelijk gegeven waarderingen. Het 
religieuze ontwikkelingsproces mag daarom niet los gedacht worden van de 
religieuze traditie waarin de persoon zich via symbolische interaktle 
kan verplaatsen. Uitgaande van de SES-cyklus kan men zich het tot stand 
komen van een religieus ontwikkelingsproces niet goed voorstellen als ge
heel los staande van godsdienstige instituties omdat deze als voornaam
ste draagsters fungeren van de religieuze traditie met haar beelden, sya-
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boleo, verhalen, teksten, uitspraken en ook met haar theologische verhel
deringen. De persoon is wat dit betreft wel gebonden aan de traditie, 
maar hij wordt er niet uitsluitend door bepaald. Als aktueel ik heeft de 
persoon namelijk de mogelijkheid om wisselende perspektieven in te nemen 
door zich te verplaatsen in verschillende symbolische ikken. De persoon 
kan zich daarbij verplaatsen in twee soorten symbolische ikken: in per
soonlijke symbolische ikken en in sociale symbolische ikken. Het andere 
woorden de persoon kan zich verplaatsen in de ander en in zichzelf. Door 
onderlinge relatering van de beide posities ontwikkelt hij waardegebie-
den die uitdrukking geven aan de aard van de relatie tussen persoonlijke 
en sociale symbolische ikken. De waardegebieden die zo ontstaan worden 
via de organiserende aktiviteit van het aktuele ik tot een zo mogelijk 
samenhangend geheel gebracht: het waarderingssysteem. De persoonlijkheid 
laat zich omschrijven als het georganiseerde ervaringeproces opgebouwd 
uit waardegebieden, affekten en gedragingen als komponenten van de erva
ring en tot stand gekomen op grond van verbale en nonverbale symbolise
ringen. De persoonlijkheid als georganiseerd ervaringsproces is daardoor 
een van symboliseringen doortrokken ervaringsproces. De tweedimensionali
teit van de mens als aktueel ik intrinsiek verbonden met wisselende sym
bolische ikken maakt het mogelijk, dat hij over zichzelf en zijn situa
tie kan reflekteren en dat hij door een proces van wisselende Identifika-
ties met verschillende symbolische ikken en hun onderlinge relatering 
nieuwe waarderingen tot ontwikkeling kan brengen. Het het voorgaande 
wordt -in het licht van de SES-cyklus- gewezen op de verbinding van de 
individuele ervaring met de religieuze traditie. Tevens wordt hiermee de 
relatie zichtbaar gemaakt tussen de moderne persoonlijkheldsleer die 
stelt dat de ontwikkeling van het individu niet alleen verloopt als ESE-
proces maar ook als SES-proces én de godsdienstpsychologie die met het 
oog op de religieuze ontwikkeling van personen wijst op het belang van 
de religieuze traditie. 

5 BESLUIT 
In deze studie werd een specifieke vorm van religieuze training -het ge-
bedspraktikum- via de methode van zelfkonfrontatie geëvalueerd in termen 
van religieuze ontwikkeling. Het gebedspraktikum werd ondermeer geplaatst 
in zijn huidige historische kontekst van de sekularisatie. Tegen de ach
tergrond van een vervagende religieuze dimensie in onze kuituur, van plu-
raliserlng van normen en waarden en de daarmee samenhangende verschijnse
len van opkomende gevoelene van zinloosheid en een steeds nijpender wor
dende Identiteitsvraag, kan de mikrogroep zoals het gebedspraktikum kan
sen kreëren voor nieuwe religieuze oriëntatie en ervaring. De onderzoeks
gegevens tonen aan, dat het welbevinden van de deelnemers aan een gebeds
praktikum over het geheel genomen duidelijk toeneemt, terwijl hun waarde-
ringsleven zich uitbreidt in de richting van meer geestelijke gezondheid. 
Het bleek, dat negatieve ervaringen daarbij niet worden uitgesloten, maar 
dat ze kunnen worden opgenomen in het bredere perspektief van de religi
euze traditie waardoor ze kunnen gaan fungeren als grenservaring en als 
zodanig als bron van religieus verlangen. Op grond van de uitkomsten van 
het onderzoek en uitgaande van het integrale ervaringsbegrip zoals dat 
toegepast wordt in de waarderingstheorie is de konklusle gerechtvaardigd, 
dat de mogelijkheden van het gebedspraktikum geoptimaliseerd worden door 
dit te volgen in samenhang met enigerlei vorm van kontinu zelfonderzoek. 
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Op deze wijze wordt voorkomen, dat het gebedspraktikum niet meer zou 
zijn dan een opflekkerende affektleve vlam die echter snel weer uitdooft. 
De persoon onderzoekt zijn religieuze ontwikkeling dan niet alleen in 
experlëntiële zin (hoe belangrijk de ervaring van het heilige in onze 
gesekularlseerde tijd ook moge zijn), maar ook in kognitief en gedrags
matig opzicht. Alleen zo wordt een evenwichtige, dat wil zeggen op erva
ring, kognitle en gedrag betrokken Invulling gegeven aan het begrip "re
ligieuze ontwikkeling". 
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NOTEN 

(1) Het begrip "interaktie-benadering" wordt gebruikt ter onderscheiding 
van de gangbare Objektiverende benadering in de psychologie. (Zie Her
mans, H.J.H., De aard van het waarderingsonderzoek: Inleiding, In: Ne
derlands Tiodaahrift voor de psychologie, 33 1978 nr. 7, 435 e.v.). 

(2) De waarderingstheorie is nog steeds in ontwikkeling. Het begrip "er
varing" wordt nu overeenkomstig het attitudebegrip in de persoonlijk-
heidsleer niet meer naar twee, maar naar drie zijden gespecificeerd: er
varing wordt beschouwd als een samengesteld geheel opgebouwd uit drie 
kooponenten die met elkaar in wisselwerking staan: waardegebied, affekt 
en gedrag. Het waardegebied is datgene wat iemand in kontakt met zijn 
situatie van belang vindt en waarop hij zich kognitief oriënteert. De 
aard van de Interpretatie van de situatie bepaalt ook de affektieve re-
aktle die deze oproept, terwijl omgekeerd het opgeroepen affekt informa
tie geeft over de situatie waardoor de kogsitieve oriëntatie wordt beïn
vloed. De kognitief-affektieve oriëntatie bepaalt het gedrag in de situ
atie enomgekeerd verandert het gedrag de situatie hetgeen weer gevolgen 
heeft voor de kognitief-affektieve oriëntatie. De stippellijn in onder
staand schema geeft aan, dat de drie begrippen -affekt, waardegebied en 
gedrag- wel onderscheiden dienen te worden, maar dat zij een open rela
tie met elkaar onderhouden (een relatie van wisselwerking) . 

SCHEMA (Hermans, 1981, I, 7) 

De ervaring als samengesteld geheel van waardegebied, affekt en gedrag 

С affekt ι waardegebied ! gedrag 
I • 

(3) "Als ziende de Onzienlijke" is de titel die Fortmann gaf aan zijn 
hoofdwerk (1964, dl. 1; 1964, dl. 2; 1965, dl. 3a en 1968, dl. 3b). HIJ 
wil er de blokkade mee aanduiden voor de moderne mens om religieus te 
kunnen ervaren, terwijl deze bijzondere ervaringewijze vroeger zo van
zelfsprekend was. Oorspronkelijk gold voor vele mensen wat de Hebreeën
brief van Uozes schreef: dat hij geloofde "als ziende de Onzienlijke" 
(Hebr. 11, 27)(Fortmann, 1964, dl. 1, 1 en 15). 

(4) "Het hemels baldakijn" is de titel van de Nederlandse uitgave van 
P. Bergers The soared oanopy -elements of sociological theory of reli
gion, Garden City, N.Y. Doubleday, 1967). 

(5) Uit de beschrijving van het gebedspraktikum in dit hoofdstuk zal 
blijken, dat de doelstelling veel rulmer is dan omschreven wordt met het 
begrip "leren bidden". Het gebedspraktikum beoogt een persoonlijkheids-
ontwikkeling in religieus perspektlef. De benaming "geloofspraktikum" 
zou daarom misschien meer op zijn plaats zijn. Niettemin sluit ik mij 
aan bij het ingeburgerde begrip "gebedspraktikum", ook omdat vanuit de 
(karmelitaanse) spiritualiteit "bidden" niet uitsluitend begrepen wordt 
als een specifieke aktiviteit waarvoor men apart tijd Inruimt, maar ook 
als een religieuze grondhouding van waaruit men de dingen in het gewone 
leven van alledag kan benaderen. 

(6) Het bedoelde gebedspraktikum wordt geleid door drs. H. Soons o.cd. 
in samenwerking met Dr. J. Peters o.cd. en een groep confrères die zich 

J 
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Inzetten voor de ontwikkeling en vormgeving van gebedspraktika. 

(7) Een goede plaatsbepaling van trainingen in een religieuze kontekst 
wordt gegeven door J. Peters in een uitvoerige inleiding met uitgebrei
de literatuurverwijzingen bij de Nederlandse vertaling van: Oden, T., 
Ludieke Vroomheid. Groepstraining en gebed. Hilversum: Gooi en Sticht, 
1975. 

(8) Haas onderscheidt globaal een drietal stadia die telkens ongeveer 
twee dagen duren, maar die soms geheel door elkaar lopen: 1. De fase van 
emotionele en affektieve 'ontsluiting" waarbij personen -met alle daarbij 
horende schermutselingen- het "materiaal" binnenbrengen. 2. De fase 
waarin de groep leert dit materiaal te lezen en te beluisteren als "ver
haal dat past in het Grote Verhaal" van de religieuze traditie. 3. De 
fase waarin de groep ontdekt dat op een verlangende wijze met dit mate
riaal kan worden omgegaan. 

(9) Door zijn aandacht voor de persoonlijkheidsontwlkkellng is het ge-
bedspraktlkum te situeren als een vorm van wat wel genoemd wordt "groei-
trainingen". In dit soort trainingen wordt evenals in het gebedsprakti-
kuffl veelal op eklektische wijze gebruik gemaakt van allerlei benaderin
gen zoals blo energetica, gestalt, encounter, geleide fantasie, zelfbe-
zlnning enz. Het principiële onderscheid met deze trainingen in persoon
lijke groei ligt in de uitdrukkelijke religieuze kontekst van het ge-
bedspraktikum. De vergelijkbaarheid met andere religieuze trainingen 
betreft primair deze religieuze kontekst. Het beschreven gebedspraktikum 
Is stellig representatief voor de gebedspraktika gegeven door dezelfde 
trainers. Bij een vergelijkende studie lijken ondermeer de volgende vra
gen relevant: 
- Wat is het mensbeeld van de trainers? 
- Wordt er meer proces-gericht of meer thema-gericht gewerkt? 
- Werken de trainers meer groepsgericht of meer individueel gericht? 
- In welke mate wordt er van nonverbale kommunlkatle gebruik gemaakt? 
- In welke mate wordt gepoogd om de direkte ervaringen en waarderingen 

der deelnemers te verbinden met kognltleve strukturen (zoals theologi
sche verhelderingen, maar ook verhalen en parabels uit de religieuze 
traditie). 

- Waar gaat de aandacht vooral naar uit, naar affektieve of kognltleve 
of gedragsmatige aspekten van religieuze ontwikkeling. Wordt er wat 
dit betreft naar evenwicht gestreefd? 

(10) Maas (1977, 69) ziet de taak van de staf van een gebedspraktikum 
erin gelegen dat deze het proces vergemakkelijkt waarin de deelnemers 
hun "geloofsgoed en heilsgeschiedenis -mogelijk ook negatief beleefd 
als ongeloof en lijdensgeschiedenis-" naar elkaar toe in beweging bren
gen. 

(11) Delen van de eerste paragraaf waaronder dit gedeelte over de symbo-
llseringsdomeinen werden eerder gepubliceerd in een artikel van mij uit
gegeven onder redaktie van Hermans, H.J.M, к Veretraeten, D., Zelfonder
zoek. Waarderingen van mensen In diverse toepassingsvelden. Deventer: 

van Loghum Slaterus, 1980, 117-139. 

(12) Wat betreft de associaties "ten diepste vertrouwd" en "vreemd" bij 

achtereenvolgens de theologische begrippen immanent en transcendent ba

seer ik mij op de doktoraalskriptie van van der Meer, L., Bomen hebben 
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wortels. Vakgroep Dogmatische Theologie, Nijmegen, 1980. Op deze ekrip-
tle werd ten dele voortgebouwd door Verheijen, E., in zijn doktoraal-
skriptie, Van hemelee theorie naar aardse werkelijkheid. Vakgroep pasto
raal theologie, Nijmegen, 1983. Verheijen toont aan dat ondermeer op lo
gisch konceptuele gronden slechts mag worden uitgegaan van het theolo
gisch begrip "Immanente transcendentie". Zowel van der Meer als Verheij
en hebben bij hun skrlptie-onderzoek gebruik gemaakt van materiaal (uit
voerige schriftelijke verslagen mede op basis van bandopnamen) van een 
gebedspraktikum. 

(13) W. Berger noteert o.a. de ervaringen van een pastor die een groep 
mensen ertoe weet te brengen hun godsdienstige geschiedenissen met el
kaar ter sprake te brengen: "er komt een grote stroom te voorschijn van 
boosheid, teleurstelling, geprikkeldheid, achterdocht, pijn, gekwetst
heid, die de godsdienstige geschiedenis van deze mensen kenmerkt". Even 
later vat Berger de ervaring van vele katholieken aldus samen: "Wij heb
ben onze ziel verkocht" (Berger, 1976). 

(14) De terughoudendheid van de trainers om ervaringen van deelnemers 
te relateren aan religieuze thema's en verhalen wordt begrijpelijk van
uit de negatieve ervaringen die velen hebben opgedaan in hun godsdien
stige geschiedenis (zie noot 13). Een religieuze interpretatie kan im
mers gemakkelijk de vrees oproepen dat men (weer) vervreemd zal worden 
van de eigen ervaringen. 

(15) "Toen stapte de tronk..." is een gedicht van Huub Oosterhuis. Het 
verwoord op poëtische wijze een belangrijke doelstelling van het gebeds
praktikum: integratie van de donkere kanten van het bestaan (machteloos
heid, begrensdheid, traumatische ervaringen in heden en verleden, ver
driet, eenzaamheid enz.). De trainers waken ervoor dat deze kanten niet 
worden weggedrukt of verdoezeld door ze te veralgemenen of te snel te 
voorzien van adviezen. De trainers zijn er attent op dat de donkere kan
ten niet onwerkelijk worden gemaakt door ze te bedekken met eufore 
groepswarmte. (Zie Kaas 1977, 74). Om te laten zien hoezeer bovengenoemd 
gedicht aansluit bij de beoogde doelstelling citeer ik hier enige eind-
strofen: - Zij gingen liggen, twee aan twee. - En de tronk en de beek -
werden samen een mens, - en de brem en de dauw, en de slang en het ei -
werden samen een mens, - en de distel en de vis, enzovoort, twee aan 
twee, - de roos en het mes - de wolf en het lam. - Zo werd het avond en 
morgen. -

(16) Deze oefening is typerend voor de wijze waarop in gebedspraktika 
met de Schrift wordt omgegaan. Religieuze taal wordt niet door de trai
ners van buitenaf aan de deelnemers opgelegd. Hen zou kunnen zeggen dat 
de Schrift als het ware opnieuw geschreven wordt, maar nu vanuit de di
rekte ervaringen van de deelnemers zoals deze verbonden zijn met hun 
persoonlijke levensgeschiedenissen. 

(17) De experiëntieel georiënteerde gezinstherapeut Walter Kempier (1973) 
was degene die tijdens een kursus gezinstherapie mijn interesse wekte 
voor het boek Job. Hij maakte mij attent op de bijzondere aard van Jobs 
kommunikatie. Job spreekt zich niet uit tegenover zijn vrienden en te
genover God om iets van hen gedaan te krijgen of om Instemming. Jobs 
zich uitspreken kan daarom model zijn van een nlet-manipulatieve men
selijke omgangsvorm. 
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(18) Onderstreping duidt op dat gedeelte van een waardegebied wat door 

de persoon als kern ervaren wordt. 

(19) Over de religieus-mystieke betekenis van de leegte-ervarlng raad

plege men de bloemlezing over Joannes van het Kruis, Het donker ia mij 
licht genoeg,(Bilthoven: Ambo, 1974) herlezen en samengesteld door Pe

ters, J. Ь Jacobs, J. Hieruit in het bijzonder hoofdstuk 4 "Hens in het 

donker" p. 55-61. 

(20) Op zichzelf hoeft het binnen-buiten kontrast niet negatief te wor

den opgevat. Het zich gedragen naar de normen van de sociale omgeving 

kan ook een konstruktieve funktie hebben als bescherming van de persoon

lijke ervaringswereld (vgl. Hermans, 1981, II, 136). 

(21) In deze studie werden geen analyses uitgevoerd op basis van de moda

liteit der waardegebieden (de specifieke konfiguratie van frekwenties 

van de gevoelens die op een waardegebied georiënteerd zijn). De beper
king tot de indices P, N, В en E geschiedde uit overwegingen van zuinig
heid. 

(22) Drs. Frits Hertens, Psychologisch Laboratorium K.U., Nijmegen, was 

mij behulpzaam bij de statistische signlfikantieberekeningen in hoofd

stuk VI. 

(23) Bij deze keuze van termen heb ik mij laten leiden door Hulst, H. 

van der, Theologiestudenten in ontwikkeling, doktoraalskriptie Toegepas

te Godsdienstpsychologie en Sociale psychologie, K.U. Nijmegen, 1978. 

(24) Dr. A. van den Wollenberg, Psychologisch Laboratorium, Vakgroep Ar

beid en organisatie, K.U., Nijmegen, adviseerde mij bij de statistische 

signlfikantieberekeningen in hoofdstuk VII. 
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OVERZICHT VRAGENSETS ZELFKONFRONTATIEMETHODE 
De volgende 14 vragensets (in deze volgorde, op afzonderlijke kaarten) 

worden In de oorspronkelijke methode van Hermans aan de personen aange

boden. 

SET 1: VERLEDEN 

Lees eerst de volgende vragen rustig door, alvorens een antwoord te ge

ven. Wanneer U zich koncentreert op deze vragen, zult U zien dat ze lei

den tot een antwoord. Het ie de bedoeling van de vragen om U te leiden 

naar een aspekt van Uw verleden dat voor U van groot belang is geweest. 

vraag a: Was er in Uw verleden iets dat van grote Invloed of van groot 

belang was in Uw leven en dat nu nog in Uw huidige leven een be

paalde rol speelt? 

vraag b: Is er in het verleden een ervaring, een omstandigheid of een 

persoon (personen) geweest die van grote invloed was op Uw leven 

en die nu nog op de een of andere wijze op Uw huidige bestaan 

een zekere invloed heeft? 

U kunt in Uw verleden zover teruggaan als U zelf wenselijk lijkt. 

SET 2: HEDEN 

Ook hier vindt U twee vragen die na enig nadenken zullen leiden tot een 

antwoord: 

vraag a: Is er in Uw huidige bestaan iets dat van groot belang of van 

grote invloed is in Uw leven? 

vraag b: Is er in Uw huidige bestaan een omstandigheid of een persoon 

(personen) die van grote invloed op U is? 

SET 3: TOEKOMST 

Ook de volgende vragen lelden tot een antwoord: 

vraag a: Ziet U in Uw toekomst iets dat voor U van groot belang of van 

grote invloed zal zijn in Uw leven? 

vraag b: Zal er, voor Uw gevoel, een omstandigheid of een persoon (per

sonen) zijn die van grote invloed zal zijn in Uw toekomstige 

leven? 

vraag c: Zal er in Uw toekomst iets zijn, een bepaald doel, waarvan U 

verwacht dat het in Uw leven een belangrijke rol zal spelen? 

U kunt hierbij zo ver vooruitkijken in de toekomst als U zelf 

wilt. 

SET 4: АКТIVITEIT I 

vraag: Wat is het werk of de studie waarmee U zich doorgaans bezig 

houdt? 

SET 5: AKTIVITEIT II 

vraag a: Kunt U het voornaamste gebied noemen buiten Uw werk waarop U 

aktief bent? 

vraag b: Wat is bulten Uw normale werk de belangrijkste aktiviteit waar

mee U zich bezig houdt? 

SET β: GENIETEN I 

vraag a: Wat is het meest belangrijke waarvan U in sterke mate kunt ge
nieten? 

vraag b: Wat is het meest belangrijke dat U momenten van intens genieten 
kan geven? 
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SET 7: GENIETEN II l/ìl VERVOLG 
vraag a: Kunt U iets noemen, waarvan U in sterke mate kunt genieten? 
vraag b: Wat kan V verder momenten van intens genieten geven? 
SET 8: DENKEN I 
vraag a: Is er iets waar U veel over denkt? 
vraag b: Is er iets dat Uw gedachten veel bezig houdt? 

SET Θ: DENKEN II 
vraag a: Is er nog iets waar U veel over denkt? 
vraag b: Is er nog iets dat Uw gedachten veel bezig houdt? 

SET 10: PERSOON; AFZETTEN 
vraag a: Wie is de belangrijkste persoon in Uw leven tegen wie U zich 

probeert af te zetten? 
vraag b: Wie is de belangrijkste persoon in Uw leven tegen wie U zich 

vaak probeert schrap te zetten? 
vraag c: Is er iemand in Uw leven die op een of andere wijze belangrijk 

voor U is, maar met wie U zich niet goed verwant kunt voelen? 

SET 11: GROEP; AFZETTEN 
vraag a: Wat is de belangrijkste groep mensen of het belangrijkste type 

mensen in Uw leven waartegen U zich probeert af te zetten? 
vraag b: Wat is de belangrijkste groep mensen of het belangrijkste type 

mensen In Uw leven waartegen U zich vaak probeert schrap te 
zetten? 

vraag c: Is er een groep mensen of een type mensen in Uw leven die op 
de een of andere wijze belangrijk voor U is, maar waarmee U 
zich niet goed verwant kunt voelen? 

SET 12: PERSOON; EENHEID 
vraag a: Wie is de belangrijkste persoon in Uw leven met wie U zich één 

voelt? 
vraag b: Wie is de belangrijkste persoon in Uw leven met wie U vaak het 

gevoel hebt samen een eenheid te vormen? 
vraag c: Is er iemand die voor Uw leven belangrijk is en met wie U zich 

in hoge mate verwant voelt? 

SET 13: GROEP; EENHEID 
vraag a: Wat is de belangrijkste groep mensen of het belangrijkste type 

mensen in Uw leven waarmee U zich één voelt? 
vraag b: Wat is de belangrijkste groep mensen of het belangrijkste type 

mensen in Uw leven waarmee U vaak het gevoel hebt een eenheid 
te vormen? 

vraag c: Is er een groep mensen of een type mensen dat voor Uw leven be
langrijk is en waarmee U zich in hoge mate verwant voelt? 

SET 14: AANVULLENDE GEBIEDEN 
vraag a: Is er nog iets dat in Uw huidige leven van belang is of van in

vloed is en dat nog niet op een van de voorafgaande labels voor
komt? 

vraag b: Wilt U de labels voor U zelf nog even doornemen om te kijken of 
•r niets vergeten is dat op de een of andere wijze belangrijk 
voor U is. We kunnen dat dan alsnog in een nieuw label opnemen. 

(zie Hermans, 1Θ74, 118-121) 
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LIJST VAM 24 GEVOELENS MET INSTRUKTIE 

Gevoelens ten opzichte van waardegebied... 

Geef door middel van een cijfer bij elk gevoel aan de mate waarin U dit 
gevoel ervaart in Uw kontakt met bovengenoemd waardegebied. 

Wanneer het gevoel zeer vaak voorkomt, geeft U een 5 
vaak voorkomt, geeft U een 4 

tamelijk vaak voorkomt, geeft U een 3 
aoma voorkomt, geeft U een 2 

zelden voorkomt, geeft U een 1 
nooit voorkomt, geeft U een 0 

De gevoelene zijn: 1 vreugde 
2 machteloosheid 
3 eigenwaarde 
4 angst 
5 geluk 
6 zich zorgen maken 
7 gespannenheid 
8 genieten 
9 liefde 
10 zichzelf niet te zijn 
11 ongelukkig te zijn 
12 schuld 
13 saamhorigheid 
14 eenzaamheid 
15 warmte 
16 vertrouwen 
17 minderwaardigheid 
18 veiligheid 
19 kwaadheid 
20 neerslachtigheid 
21 energie 
22 teleurstelling 
23 rust 
24 vrijheid 
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ж В. van de gevoelens eksklusief het Algemene ervaren, het Ideale ervaren en het 
Algemene religieuze ervaren 

De positieve gevoelens werden omcirkeld >«»·—· 
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Het is Bogelijk praktisch alle indices van de konfrontatiemethode met 
de hand te berekenen. In dit overzicht wordt ter illustratie een voor
beeld uitgewerkt van een persoon die 14 waardegebieden formuleerde. Dit 
voorbeeld werd met geringe wijzigingen overgenomen uit Hermans, H.J.H. 
fc Janssen, W.C., Confrontatiemethode: voorbeeld voor hand-berekening 
van Indices, z.j. Bij dit voorbeeld wordt gebruik gemaakt van de affekt-
matrix in bijlage 3/1I. We beperken ons hier tot de indices Ρ, Ν, В en K. 

1. De berekening van de вотакоге van de poeitieve (P) en negatieve (N) 
gevoelens 

De berekening van de somskore van de positieve gevoelens (P) geschiedt 

door in de affektmatrix (zie bijlage 3/1I) per rij de omcirkelde gevoe

lens op te tellen. In het voorbeeld is Ρ voor gebied nr. 1 = 45. 
De berekening van de somskore van de negatieve gevoelens (N) geschiedt 
door in de affektmatrix per rij de niet omcirkelde gevoelene op te tel
len. Voor gebied nr. 1 ie N = 40. 

2.1 De berekening van de betrokkenheidsindioea (B) van de gebieden 
De mate waarin een persoon betrokken is op een gebied wordt berekend 
door per gebied de skores op te tellen van alle gevoelene, ongeacht of 
ze positief of negatief zijn. Dit betekent dat men de gevoelsskore per 
rij optelt. De som van alle gevoelens (P + N) van gebied nr. 1 is 85. 
Deze som geeft de betrokkenheidsindex (B) van gebied nr. 1 aan. De som-
skores van de gebieden geven de hiërarchie naar betrokkenheid weer. De 
hoogste somskore representeert het gebied waarop de affektieve betrokken
heid het sterkst is: in het voorbeeld is dit gebied nr. 1, dat een be
trokkenheidsindex (B) heeft van 85. De laagste somskore representeert 
het gebied waarop de affektieve betrokkenheid het zwakste is: in het 
voorbeeld is dit gebied nr. 12, dat een betrokkenheidsindex (B) heeft 
van 37. 

2.2 De berekening van de betrokkenheideindioes (B) van de gevoelene 
De mate waarin de persoon vanuit de verschillende gevoelene op zijn er
varingswereld betrokken is, wordt berekend door de skores per gevoel op 
te tellen. Dit betekent dat men de gevoelsskore per kolom optelt. Deze 
optelling geschiedt over de gebieden ekskluaief de gevoeleskores van de 
affektieve generaliseringen: het Algemene ervaren (A), het Ideale erva
ren (I) en het Algemene religieuze ervaren (AR). De kolomsom van gevoel 
nr. 1 (gevoelens van vreugde) in het voorbeeld is 3Θ; deze som geeft de 
betrokkenheidsindex (B) van de "gevoelens van vreugde" aan. De somskores 
van de gevoelens geven de hiërarchie naar betrokkenheid weer (de affekt-
hiërarchie). Naarmate de somskore van een kolom hoger is, worden de ge
bieden meer door het korresponderende gevoel gekleurd. Wanneer de som
skore lager is, geeft dat aan dat de gebieden minder vanuit dit gevoel 
ervaren worden. Het gevoel dat de hoogste betrokkenheid heeft, staat bo
venaan in de betrokkenheidshlërarchie (affekthiërarchie): in het voor
beeld is dit gevoel nr. 14 (gevoelene van eenzaamheid) met В = 45. Het 
gevoel met de laagste betrokkenheid staat onderaan in de betrokkenheids

hlërarchie (affekthiërarchie): in het voorbeeld de gevoelene nr. 8, nr. 
11 en nr. 16 (gevoelens van genieten, van ongelukkig te zijn en van ver
trouwen) met В = 37. 

201 



ι /it
 B I J L A G E 

Ч/ІІ VERVOLG 
3 De berekening van Ыаігіегівгпагаев (К) van de gebieden 
Hen berekent de kwaliteitsindex (K) van een gebied door het percentage 

positieve gevoelens van het totaal van de gevoelens (positieve + nega

tieve) te bepalen, dus К = Ρ gedeeld door B. In het voorbeeld is voor 

gebied nr. 1 de som van de positieve gevoelens Ρ « 43 en het totaal van 

de gevoelens В = 85. De kwaliteit (K) van gebied nr. 1 is nu 45 gedeeld 

door 85 = 53%. In de tabellen wordt dit aangegeven door het getal 53, 

het percentage wordt dus weggelaten. De hiërarchie naar kwaliteit kan 
nu gekonstrueerd worden door voor elk gebied de kwaliteiteindex (K) , het 
percentage positieve gevoelens, te bepalen. Naarmate dit percentage gro
ter wordt is de kwaliteit positiever, naarmate het kleiner wordt ie de 
kwaliteit negatiever. 
Het gebied dat de hoogste kwaliteit heeft, wordt affektief het meest po
sitief ervaren en staat bovenaan in de kwaliteitehiërarchie: in het voor
beeld gebied nr. β, met К " 78, Bet gebied met de laagste kwaliteit 
wordt affektief het meest negatief ervaren en staat onderaan in de kwa

liteitshiërarchie: in ons voorbeeld de gebieden nr. 2 en nr. 9, beide 
met К = 25. 
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INTRODUKTIFBRIEF 
De deelnemers kregen een introduktlebrlef waarin naast allerlei prakti
sche gegevens over vergoeding van reiskosten e.d. ondermeer onderstaande 
tekst voorkwam: 

DEELNEMEN AAN HET GEBEDSPRAKTIKUM IN HET KADER VAN EEN ZELFONDERZOEK 

Doel-.Dit Is tweeledig: 1. Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar 
gebedspraktlka en 2. ten behoeve van U zelf. 
Het zelfonderzoek stelt Iemand In de gelegenheid om meer duidelijkheid 
en inzicht te krijgen in zichzelf en zijn situatie. Als U deelneemt aan 
het gebedspraktikum in het kader van een zelfonderzoek schept U daarmee 
voor U zelf de mogelijkheid de ervaringen die U opdoet tijdens het ge
bedspraktikum te plaatsen in het bredere perspektlef van Uw specifieke 
levenssituatie. Anders gezegd: de betekenis van het gebedspraktikum in 
Uw dagelijks leven kan door een zelfonderzoek verduidelijkt worden. En 
hier ligt tegelijk onze wetenschappelijke belangstelling: wat betekent 
het gebedspraktikum voor het gewone leven van mensen die eraan deelnemen? 
Blijft het een eenmalige goede ervaring die verder losstaat van het leven 
of gebeurt er meer? 

Het theoretiaah uitgangspunt: De gedachte die ten grondslag ligt aan de 
zelfkonfrontatiemethode is het idee dat de persoon in voortdurende wis
selwerking staat met zijn sociale omgeving. Door deel te nemen aan het 
gebedspraktikum verandert U tijdelijk iets in Uw sociale omgeving. Tevens 
verandert U daarmee iets in U zelf. Andere gezegd, men is als persoon 
steeds In proces, steeds in ontwikkeling. Ontwikkeling houdt verandering 
in. We gaan hier dus niet uit van een persoon die een aantal eigenschap
pen heeft. Gaat men uit van eigenschappen dan bestaat het gevaar, dat men 
iemand vastpint op gegevenheden als bijv. "altijd vrolijk", "lui", "toe
geeflijk", "egoïstisch" enz. Wij gaan er dus van uit dat de persoon zich 
ontwikkelt in de tijd en dat hij door zichzelf over zichzelf en zijn si
tuatie te buigen tot andere ideeën en plannen kan komen. 
Relatie onderzoeker - persoon: Wij zien de relatie tussen onderzoeker en 
persoon als een samenwerkingsrelatie. We vinden het erg belangrijk om de
ze relatie helder voor ogen te hebben. Bij de zelfkonfrontatiemethode on
derzoekt U zichzelf. De onderzoeker probeert U daarbij te helpen. De re
latie kan dus ook heel goed getypeerd worden als die van onderzoeker-me-
de-onderzoeker. 

Werkwijze: De persoon doet een onderzoek op zichzelf m.b.v. de zelfkon
frontatiemethode waarbij hij samenwerkt met de onderzoeker. Via een ge-
struktureert gesprek proberen we samen die zaken op te sporen die in Uw 
leven van belang zijn. Deze zaken noemen we waardegebieden. Als we geza
menlijk de waardegebieden gemaakt hebben komt het zelfonderzoek in een 
fase waarin U zelfstandig verder werkt. U krijgt dan de gelegenheid om 
de waardegebieden met Uw gevoelens in verband te brengen. Het zelfonder
zoek is bedoeld om U de gelegenheid te geven aan U zelf en aan Uw situa
tie te werken. Als ongeveer één week na het onderzoek de bewerkingen zijn 
gedaan, krijgt U Uw waardegebieden met daarachter enige gegevens over de 
gevoelens die ermee te maken hebben. Samen bespreken we dat dan. Het in
terpreteren van de resultaten gebeurt in de eerste plaats door U zelf. 
Daarbij worden hoogstens enige vragen gesteld. Daarna bekijken we op 
grond van de verkregen inzichten wat U evt. wilt gaan ondernemen. Ten
slotte willen we met U een afspraak maken voor een zelfonderzoek korte 
tijd na het gebedspraktikum en ongeveer een half Jaar later. 

UGE 
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HET EERSTE ZELFONDERZOEK VAN PERSOON В m 

1 (verleden) J belichaamde ale Bisdlenaar wat Ik worden wou: 

ik voelde verering, bewondering en warmte voor hem. Mijn 

toekomstideaal -priester worden- werd erdoor versterkt. 4;0 

2 (verleden) Ik voel dat ik als kind door mijn moeder wat 

overvraagd werd (vader overleed toen ik zeven Jaar was); 

ik herinner me niet ooit door haar te zijn aangehaald. 3;3 

3 (verleden) Mijn moeder werd heel sterk geleefd door wat 

ze dacht dat de mensen zouden kunnen zeggen; ik heb dat 

zélf ook heel sterk (gehad). 0;23 
4 (verleden) Om aandacht te krijgen stelde ik me aan en toen 

ik me bewust werd dat dat averechts werkte verviel ik in 
het andere uiterste en begon de uitwassen rigoreue in te 
snoeien, desnoods ten koste van mijn zelf. 6;4 

6 (verleden-geloof) Ik kon mijn gevoel voor volmaaktheid 
(ik wilde sowieso een heilige worden) goed kwijt in liturgie 
-plechtig celebreren-. Daar mocht 't want 't heiligste vroeg 
ook 't beste, 't volmaakte. 8;0 

6 (verleden-geloof) Ik had momenten van grote gevoeligheid 
voor mysterie: ik denk aan ogenblikken als eeuwige pro
fessie; priesterwijding; bombardement; toen ik God voor 
't blok zette voor de brug en nog verhoord werd ook; bij 
de ontdekking dat er lijn in mijn leven lag (Bekkers
centrum). 22 ;0 

7 (verleden-geloof) Ik had het gevoel dat mijn moeder van 
een werkelijkheid leefde -haar geloof- en daar heb ik ze 
wel eens om benijd. "Die hogere werkelijkheid was voor 
haar net zo reëel als voor mij deze tafel": en daar hunker 
ik ook naar. 9;10 

8 (heden) Ik ben blij dat ik mezelf aan 't worden ben, dat ik 
leer leven en voorzichtig durf te leven. Met name de ont
dekking van mijn gevoelsleven, dat ik probeer te leren han
teren. (léven i.p.v. geleefd worden of me laten leven) 28;4 

θ (heden) Ik laat me soms toch nog leven door te weinig tegen

spel aan de teamleider waar 't toch om mijn overtuiging, 

mijn zienswijze gaat (ik vind dat onrechtmatige zelfver

loochening) 6; 26 

10 (heden-geloof) Ik voel dat ik groei naar een bewustere 

geloofskeuze in tegenstelling met vroeger toen ik het geloof 

maar aanvaardde. Ik wil leven en geloven dichter bij elkaar 

hebben: dit is beleven. Ik wil mijn leven gelovig ervaren. 31; 12 

11 (heden-geloof) Ik heb de ervaring van genegenheid van mensen 

voor mij leren durven waarderen zelfs als een godsgeschenk 

-tegenvallers aanvaardde ik van Hem al-. En het maakt me 

blij. 44;12 

12 (toekomst) Ik wil ik worden en doorgaan mezelf te bevrijden 
van een stuk zeifvervreemding. Ik hoop een volgroeid mens te 
worden die ook anderen helpt hun zelfverwerkelijking te 
realiseren. 36;11 
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13 (toekomst) Zoale ik '-t nu zie wil ik ruimte voor mense- — ¡ — 

lijke genegenheid als één facet van die volgroeide mens 
tot geluk van mezelf en anderen. Een echte vriendin ver
rijkt mijn leven. 33;16 

14 (toekomst-geloof) Vroeger maakte ik mezelf kapot om een 
heilige te worden; nu wil ik mezelf helen -volgroeid mens 
worden-. In dienst daarvan staat mijn geloven. 23;10 

15 (aktivitelt) Ik voel me in de basiszielzorg happy vooral in 
individuele kontakten; in het optreden voor groepen vermin
dert spanning en onzekerheid naarmate ik het meer behappen 
kan. 40;17 

16 (aktivitelt II) Ik vind 't spijtig dat ik nauwelijks iets 
anders doe dan werken. Door mijn perfektionisme en faal
angst durf ik ontspanning in mijn leven nauwelijks een plaats 
te geven. 3;28 

17 (aktiviteit-geloof) Mijn geloof zet mij aan om mijn weg naar 
de ander te blijven zoeken over de blokkades heen (als ande
ren m.i. onvoldoende gemotiveerd zijn); mijn inspiratiebron 
daarbij is Jezus van Nazareth die ook bij de tollenaar enz. 
zich ophield. 36;18 

18 (genieten I) Ik geniet het meest van mijn vriendschap. 56; 17 
19 (genieten II) Ik geniet van organisatie: schema's uitdokte

ren, puzzelen, schaken. 33;11 
20 (genieten-geloof) Ik vind 't hardstikke fijn met mensen te 

kommuniceren over datgene wat hen het diepste beweegt. 52; 15 
21 (denken I-geloof) Ik denk veel aan mijn vriendschap, (van

uit mijn gelovige houding heb ik er (nog) vrede mee, maar 
ik heb angst voor wat ik denk dat de mensen zouden kunnen 
zeggen). Ik wil leren aan het leven en ik vind dat ik daar
bij fouten mag riskeren. 41;18 

22 (denken II) Ik denk veel over mijn sterven; 'n mogelijk 
ziekteproces met vereenzaming; "de patiënt van kamer 617 
heeft zojuist gebeld" -nummer worden, niet meer meetellen. 3;24 

23 (persoon; afzetten) M'n teamleider. 20;36 
24 (groep; afzetten) Leidersfiguren: ik kan moeilijk tweede 

kapitein op 'n schip zijn. 14;30 
25 (afzetten-geloof) Mensen die mij hun eigen geloofsovertui

ging of levensvisie willen opdringen. 15;12 
26 (persoon; eenheid) Mijn vriendin bij wie ik mezelf durf te 

zijn. 53;11 
27 (persoon; eenheid) Twee medewerksters, И en R, waarmee ik 

goeie kommunikatie heb over geloven en pastoraal bezig zijn. 46;7 

28 (groep; eenheld-geloof) Ik voel me happy in 'n groepje men

sen die iets van zichzelf kwijt durven bij mij en bij wie 

ik iets van mezelf kwijt kan. 46;14 

29 (aanvullend) Ik voel me gevleid als men mij Jonger schat dan 

ik ben: ik ben dan trots daarop. 26;0 

AFFEKTIEVE GENERALISERINGEN 

30 Het Algemene ervaren 33;23 

31 Het Ideale ervaren 56;6 

32 Het Algemene religieuze ervaren 35;25 

205 



BIJLAGE 
l/V VERVOLG 

HET TWEEDE ZELFONDERZOEK VAN PERSOON В Р ^ 
1 (verleden) Ik werd héél sterk geleefd door wat ik dacht 
dat de meneen zouden kunnen zeggen. 2;16 

2 (heden) Ik ben blij dat Ik rezelf aan 't worden ben, dat 
Ik leer leven en voorzichtig durf te leven. Het naae de 
ontdekking van mijn gevoelsleven, dat ik probeer te leren 
hanteren, (léven i.p.v. geleefd worden en/of me te laten 
leven). 29 ; 3 

3 (heden) Ik laat me soms toch nog leven door te weinig 
tegenspel aan de teamleider waar het toch om mijn over
tuiging, mijn zienswijze gaat. (Ik vind dat onrechtmatige 
zelfverloochening). 2 ;14 

4 (heden-geloof) Ik voel dat ik groei naar een bewustere 
geloofskeuze l.t.t. vroeger toen ik het geloof maar aan
vaardde. Ik wil leven en geloven dichter bij elkaar hebben: 
dit is beleven. Ik wil mijn leven gelovig ervaren. 32;1 

5 (heden-geloof) Ik heb de ervaring van genegenheid van men
sen voor mij leren durven waarderen zelfs als 'n godsge
schenk -tegenvallers aanvaardde ik van Hem al- en het maakt 
me blij. 41;0 

β (toekomst-geloof) Vroeger maakte ik mezelf kapot om 'n 
heilige te worden; nu wil ik mezelf helen -volgroeid mens 
worden- in dienst daarvan staat mijn geloven. 28;2 

7 (aktiviteit) ad 16 Ondanks mijn perfektionisme en faal
angst durf ik ontspanning een ruimere plaats te geven. 10;6 

8 (aktiviteit-geloof) Mijn geloof zet mij aan om mijn weg 
naar de ander te blijven zoeken over de blokkades heen 
(als anderen m.i. onvoldoende gemotiveerd zijn); mijn In
spiratiebron daarbij is Jezus van Nazareth die ook bij de 
tollenaar enz. zich ophield. 22;2 

9 (genieten I) Ik geniet het meest van mijn vriendschap. 51;6 

10 (genieten-geloof) Ik vind 't hardstikke fijn met mensen te 

kommuniceren over datgene wat hen 't diepste beweegt. 51;2 

11 (denken II) Ik denk veel over mijn sterven; 'n mogelijk 

ziekteproces met vereenzaming: "de patiënt van kamer 617 
heeft zojuist gebeld" -nummer worden, niet meer meetellen-, 1;8 

12 (groep, afzetten) Leidersfiguren: ik kan moeilijk tweede 
kapitein op 't schip zijn. 7;13 

ASPEKTENANALYSE VAN HET ZELFONDERZOEK 
13 (zelfonderzoek) Ik ben blij met de orde die ik zie in mijn 

leven vanuit het verleden naar het heden. 36;1 
14 (zelfonderzoek) Naar aanleiding van mijn zelfonderzoek ben 

ik mij bewust geworden dat ik niet (meer) tegen mijn ver
leden aantrap; ik kan mijn verleden beter integreren (kan 
er beter over praten) en gebruik het niet als excuus. 37;0 

15 (zelfonderzoek) Ik voel mij door mijn zelfonderzoek beves
tigd omdat leven en geloof elkaar blijken te doordringen 
(mijn ideaal); het geeft me een gevoel van: "ik ben nog zo 
gek niet" en "ik mag er zijn" en "ik hoef me niet te schamen.46;0 
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ASPEKTENANALYSE VAN HET GEBEDSPRAKTIKUH £i£ 
16 (gebedepraktikum-geloof) Ik vind 't fijn dat ik mijn 

zwakke kanten positief leer waarderen. Ik vind dat ik 
daardoor groei in zeifaanvaarding. 22;0 

17 (gebedepraktikum) Het heeft me erg goed gedaan het prak-
tikum te beleven met innerlijke rust zonder ongekontro-
leerd spuien, met veel meer oog en oor voor wat er om me 
heen gebeurde: ik heb 't praktikum mee-gemâékt. 46;0 

18 (gebedepraktikum) Ik ben me meer bewust geworden van de 
prijs die ik betaal voor mijn perfektionisme: onrust door 
zorg voor straks, gemis aan warmte van degenen door wie ik 
me niet laat helpen, gemis aan vrijheid omdat alles zo 
nodig door mij moet gebeuren. 21;1 

1Θ (gebedepraktikum) Ik heb geleerd beter te luisteren naar 

kritiek zonder van m'n stuk te raken. 27;0 

20 (gebedepraktikum) Ik ben me meer bewust geworden dat ik 

in m'n doen en laten nog iets krampachtige, iets te na

drukkelijke heb, mezelf nog net teveel moet poneren. 8;5 

21 (gebedepraktikum) Ik ben me bewust geworden dat ik de 

ander(en) naar mijn maat wil snijden. 1;6 

22 (zelfonderzoek) Ik zit in de spanning: hoe blijf ik me

zelf In mijn relatie zonder de ander naar mijn maat te 

snijden. Ik wil nl. mezelf ook niet naar de maat van de 

ander snijden. 4;14 

23 (gebedspraktikum-geloof) Ik heb als zeer positief ervaren 
dat mijn (ons) leven 'n verhaal is in 't grote Verbaal. 20;0 

AFFEKTIEVE GENERALISERINGEN 

24 Het Algemene ervaren 39; 13 

25 Het Ideale ervaren 55;2 

26 Het Algemene religieuze ervaren 43;11 

HET DERDE ZELFONDERZOEK VAN PERSOON В 
(verleden) Ik werd heel sterk geleefd door wat ik dacht dat 

mensen van mij verwachten. 6;19 

(heden) Ik ben blij dat ik mezelf aan 't worden ben, dat ik 

leer leven en durf te leven. Het name durf ik beter met mijn 

gevoelens om te gaan. 48;2 

(heden) Ik geef meer tegenspel aan mijn teamleider maar zoek 

vaak eerst steun bij derden. 29;15 

(heden-geloof) Ik voel dat Ik groei naar een bewustere ge

loofskeuze i.t.t. vroeger. Ik wil leven en geloven dichter 

bij elkaar hebben: beleven. Ik wil m'n leven gelovig erva

ren. 53;2 

(toekomst-geloof) Ik wil nu nog heilig worden maar 't houdt 

nu voor mij in: mezelf helen -volgroeid mens worden- en mijn 

heelheid delen met anderen zodat het voor hen heilzaam is 

(heilig overstijgt voor mij nu nog duidelijker de dualismen: 

aards-hemels, profaan-acraal, llchamelijk-geestelijk). 54;0 
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6 (aktiviteit) Ondanks mijn perfektionisme en faalangst 
durf Ik ontspanning een ruimere plaats te geven. 

7 (aktlvlteit-geloof) Ik zet me In om pastoraat van de 
uitnodiging te beoefenen maar Ik vrees soms dat Ik daar
bij toch nog tol betaal aan mijn nelging tot perfektio
nisme en nog krampachtig trouw wil blijven aan mezelf 
waardoor ik dan eerder bedrelgend-veeleisend ben dan 
uitnodigend. 

8 (genieten) Ik geniet 't meest van mijn vriendschap. 
9 (genieten-geloof) Ik vind 't hardstlkke fijn met mensen 

in vertrouwen te kommuniceren over dat wat hen én mij 
't diepste beweegt. 

10 (denken) Ik denk veel over mijn sterven, 'n mogelijk 
ziekteproces met vereenzaming en afhankelijkheid die 
tekort doet aan mijn gevoel van eigenwaarde en vooral 
ook de beslissende overgave, het leven af te geven. 

11 (denken) Ik denk veel over de integratie van mijn vriend
schap in mijn leven, (overwinning dualisme) (leven is 
meer dan principes volgen) (nijn levensgevoel niet onder
geschikt maken aan gevestigde verwachtingen). 

ASPEICTENANALYSE VAN HET ZELFONDERZOEK 
12 (zelfonderzoek) Ik ervaar mijn zelfonderzoek als een her

nieuwd bewust worden van de weg die ik aan 't afleggen 
ben met name ontdekte ik opnieuw orde, samenhang en groei 
sinds het tweede zelfonderzoek. 

13 (zelfonderzoek) Ik voel mij door mijn zelfonderzoek be
vestigd omdat leven en geloof elkaar blijken te doordrin
gen (m'n ideaal). Het geeft mij 'n gevoel van "ik mag er 
zijn en hoef me niet te schamen voor wie ik ben". 

ASPEKTENANALYSE VAN HET GEBEDSPHAKTIKUM 
14 (gebedspraktikum-geloof) Ik ontdek dat ik meer anderen 

help met het positief leren waarderen van hun zwakke kan
ten dan dat ik er voor mezelf zo bewust mee bezig ben. 

15 (vanuit het gesprek tijdens het derde zelfonderzoek) Ik word 
me bewust dat ik wat zwaar op de hand ben. Ik wil ervoor 
waken om bij feedback méér te blijven stilstaan bij m'n 
zwakke kanten dan bij m'n kracht. 

16 (gebedspraktlkum) Het is fijn te konstateren dat die winst 
aan innerlijke rust nog doorwerkt waardoor ik minder uit 
't lood ben wanneer alles niet zo verloopt als het "per-
fektionistisch" gepland was: ik durf meer aan het leven 
over te laten zonder alles in de greep te moeten hebben. 

17 (gebedspraktlkum) Ik ben me meer bewust geworden van de 
prijs die ik betaal voor mijn perfektionisme: onrust door 
zorg voor straks, gemis aan warmte van hen door wie ik me 
niet laat helpen, gemis aan vrijheid omdat alles zo nodig 
door mij moet gebeuren. 

P;N 

26; 14 

7 ¡17 
57;8 

59 ¡4 

9;11 

29; 13 

50;0 

52 ;0 

36 ;1 

10;6 

25;0 

24;1 
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18 (eebedspraktikun) Ik heb geleerd beter te luisteren naar 

kritiek zonder van m'n stuk te raken en het doet me goed 
te merken dat anderen daardoor ook meer en met meer gemak 
kritiek durven geven. 35;0 

19 (gebedspraktlkum) Ik ben me bewust geworden en dat deed 
me goed dat Ik In m'n doen en laten mezelf wat minder 
krampachtig hoef te poneren. 21;6 

20 (gebedspraktlkum) Op de bewustwording dat Ik anderen naar 
mijn maat wilde snijden Ie nu gevolgd dat Ik In de werke
lijkheid van alledag -ook dichter om me heen- mensen meer 

In hun eigen waarde laat. 21;5 
21 (vanuit het gesprek tijdens het derde zelfonderzoek) Ik 

zit In de spanning: hoe doe Ik In mijn vriendschap noch 
mezelf noch de ander tekort, maar Ik kan die spannings-
aituatie al beter hanteren door te zeggen wat er In mij 

omgaat. 21;27 
22 (gebedspraktlkum-geloof) Ik ervaar als zeer bemoedigend 

dat mijn leven 'n verhaal Is In 't grote verhaal: God 
blijft mij trouw ook nu ik mijn levensgevoel 'n kans geef 
en daarvoor soms durf af te stappen van gevestigde prin
cipes. 49; 2 

AFFECTIEVE GENERALISERINGEN 
23 Het Algemene ervaren 43; 17 
24 Het Ideale ervaren 55;5 
25 Het Algemene religieuze ervaren 48;θ 
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P;N 
1 (verleden) Ik werd ineens een andere M door het overlijden 

van mijn Boeder. 27¡40 
2 (verleden) Bij de overgang van werk (onderwijs) naar het 

bejaardenwerk miste ik een stuk geborgenheid, warmte, een 
geordend patroon; de steun van mijn medezusters, al wat ge
boden werd aan verdieping. Ik voelde me ontheemd. 27;41 

3 (verleden) Gespletenheid: omdat ik naar buiten toe me ge
lukkig moest voordoen, terwijl ik me inwendig ellendig voel
de. 23; 54 

4 (verleden) Ik had een liefdesband met iemand, die ik ver
borgen moest houden, waardoor de bestaande gespletenheid 
werd verscherpt. 43¡47 

5 (beden) Ik vind m'n werk belangrijk omdat ik voor de be
jaarden van betekenis mag zijn. 43;20 

6 (heden) Het verlangen naar een vast punt, dat kan en mag. 27;40 
7 (heden-rellglositelt) De ontmoetingen met Ρ en G zijn voor 

mij bronnen van religiositeit. 54;16 

8 (toekomst-religiositelt) Gebedspraktikum:kontakt met min of 
meer gelijkgestemde mensen. Konfrontatie met mezelf, stimu
lans naar geestelijke verdieping. 26¡38 

9 (aktivitelt II) Sociale kontakten: mensen ontvangen en men
sen bezoeken. 49 ; 16 

10 (aktiviteit-religloslteit) Lezen van tijdschriften zoals: 
Speling, Heraut, Reliëf, De Bazuin, Franciscaass Leven. 22;32 

11 (aktlviteit-religioslteit) Via radio en TV of een bijzonde
re dienst in kerk of abdij. 31;25 

12 (genieten) 't Omgaan met fijne mensen, 't alleen zijn, mu
ziek, gezelligheid, mooie dingen — n o e m maar o p — . 52;15 

13 (genieten II) Vriendschap met één. Daaruit voortvloeiend 
momenten van intens genieten. 56;16 

14 (genieten-religiositeit) Een viering opgebouwd uit wat ons
zelf beweegt, met enkele personen bij wie ik me thuisvoel. 46;21 

15 (denken I) Het religieus zijn nú: schuldgevoelens omdat ik 
niet zo sober leef als ons vroeger voorgehouden is. 11;43 

16 (denken I) Ik denk veel aan het vinden van een vaste vriend
schap en aan het inpassen daarvan in mijn religieus zijn. 46;26 

17 (denken II) De konfrontatie met de ouderdom. Gebreken diede 
ouderdom met zich meebrengt: het teruggaan van m'n kunnen, 
het verwelken van m'n lichaam. Mijlpaal: pensionering. Wat 
dan? Waar kom je terecht? 19¡33 

18 (denken-religioslteit) Het de religieuze ontwikkelingen heb 
Ik geen gelijke tred gehouden waardoor de oude regels aan 
mij blijven knagen. Ook al vind ik het kinderachtig van me
zelf: kom ik in het hiernamaals aan de goede kant terecht? 15;41 

1Θ (persoon; afzetten) Vanuit zijn overtuiging durft X met mij 
geen vaste vriendschap aan. 23;32 

20 (groep; afzetten) De kongregatie die zich schraperig opstelt 
t.o.v. haar leden en niet spontaan staat t.a.v. genomen be
sluiten. 20; 35 

210 



„ „ BIJLAGE 
2/V VERVOLG 

P * N 

21 (groep-religioslteit) De kongregatie benadert niet heel de —'— 
mens. ZIJ staat meer borg voor het geestelijk welzijn, dan 
voor het tijdelijk welzijn. 20;35 

22 (persoon; eenheid) Ρ met wie ik drie Jaar geleden op weg 
heb mogen gaan en die nu gekompleteerd wordt met G. 57;13 

23 (persoon; eenheid) В en zijn vrouw bij wie ik echt thuis 
ben. 51;14 

24 (groep; eenheid) De kongregatie. 28;36 

25 (groep; eenheid) De bejaarden van X. 42;20 

26 (groep; eenheid - religiositeit) Begeleiding van ernstig 

zieken, stervenden en begeleiding nabestaanden geven mij 

religieuze momenten. 42;28 

27 (aanvullend) Intelligentie. Ik heb spijt dat ik de geboden 

studiekansen onbenut heb gelaten. Als ik me kompleet moet 

inspannen, gooi ik er met m'n pet naar. 15¡30 

ATFEKTIEVE GENERALISERINGEN 
28 Het Algemene ervaren 38;27 
29 Het Ideale ervaren 59;13 
30 Het Algemene religieuze ervaren 27;28 

HET TWEEDE ZELFONDERZOEK VAN PERSOON Η 
1 (verleden) Ik werd ineens een andere H door het overlijden 

van mijn moeder. 27;40 

2 (verleden) Bij de overgang van werk (onderwijs) naar het be-

Jaardenwerk miste ik een stuk geborgenheid, warmte, een ge

ordend patroon; de steun van mijn medezusters, al wat gebo

den werd aan verdieping. Ik voelde me ontheemd. 27;41 

3 (verleden) Gespletenheid: omdat ik naar buiten toe me ge

lukkig moest voordoen, terwijl ik me inwendig ellendig 

voelde. 23;54 

4 (verleden) Ik had een een liefdesband met iemand die ik ver

borgen moest houden, waardoor de bestaande gespletenheid 
werd verscherpt. 43;47 

5 (heden) Ik vind m'n werk belangrijk omdat ik voor de bejaar
den van betekenis mag zijn. 43;20 

β (heden) Het verlangen naar een vast punt, dat kan en mag. 27¡40 
7 (heden-religlositelt) De ontmoetingen met Ρ en G zijn voor 

mij bronnen van religiositeit. 54;16 

8 (toekomst-religioslteit) Gebedspraktikum: kontakt met min 

of meer gelijkgestemde mensen, konfrontatie met mezelf, 

stimulans naar geestelijke verdieping. 14;44 

9 (aktivlteit II) Sociale kontakten: mensen ontvangen en men

sen bezoeken. 49¡16 
10 (aktiviteit-rellgiositeit) Via radio en TV of 'n bijzonde

re dienst in kerk of abdij. 22;32 
11 (genieten) 't Omgaan met fijne mensen, 't alleen zijn, mu

ziek, gezelligheid, mooie dingen ... noem maar op. 52;15 
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12 (genieten II) Vriendschap met één. Daaruit voortvloeiende —'•— 
momenten van intens genieten. 50;28 

13 (genieten-religiositeit) 'n.Viering opgebouwd uit wat ons 
zelf beweegt, met enkele personen bij wie ik me thuisvoel. 43;18 

14 (denken II) De konfrontatie met de ouderdom, gebreken die 
de ouderdom met zich meebrengt: het teruggaan van m'n 
kunnen, het verwelken van mijn lichaam; mijlpaal: pensio
nering. Wat dem? Waar kom Je terecht? 17;42 

15 (groep; afzetten) De kongregatie die zich schraperig op
stelt t.o.v. haar leden en niet spontaan staat t.a.v. ge
nomen besluiten. 20;35 

16 (groep-religiositeit) De kongregatie benadert niet héél 
de mens. Zij staat meer borg voor 't geestelijk welzijn, 
dan voor het tijdelijk welzijn. 20;35 

17 (persoon; eenheid) Ρ met wie ik drie Jaar geleden op weg 
heb mogen gaan en die nu gekompleteerd wordt met G. 57;13 

18 (persoon; eenheid) В en z'n vrouw bij wie ik echt thuis 
ben. 51;14 

19 (groep; eenheid) De kongregatie. 28;36 

20 (groep; eenheid) De bejaarden van X. 42¡20 
21 (groep-religiositeit) Begeleiding van ernstig zieken, ster

venden en begeleiding nabestaanden geven mij religieuze 
momenten. 42;28 

22 (aanvullend) Intelligentie. Ik heb spijt dat ik de geboden 
studiekansen onbenut heb gelaten. Als ik me kompleet moet 
Inspannen gooi ik er met m'n pet naar. 15;30 

ASPEKTENANALYSE VAN HET ZELFONDERZOEK 
23 (zelfonderzoek) Ik vind de konfrontatie met 't verleden 

belangrijk omdat 't verleden daarmee ook duidelijker wordt 
afgerond, reep. afgesloten. 36; 13 

24 (zelfonderzoek) Ik heb 't zelfonderzoek als geheel positief 
ervaren omdat 't me geholpen heeft de zaken op 'n rijtje 
te zetten en omdat me daardoor duidelijk werd waaraan ik 
zou kunnen werken. 41;15 

ASPEKTENANALYSE VAN HET GEBEDSPRAKTIKUM 
25 (gebedspraktikum) Het gebedspraktikum ie me onverwacht erg 

tegengevallen: ik voelde me er niet thuis, ik wilde weg, 
voelde me bekritiseerd, niet geaksepteerd, bemedelijd, er 
niet bijhorend. 12;47 

26 (gebedspraktikum) Ik merk dat kritiek op mijn gedrag me on
zeker maakt omdat ik het bekritiseerde gedrag in twijfel 
trek en ga zoeken naar ander gedrag dat de kritikus moge
lijk wél tevreden stelt. 15;46 

27 (gebedspraktikum) Ik merk dat ik geneigd ben om mijn kri
tiek die ik heb op de anderen, inslik om erbij te horen, 12;45 

28 (gebedspraktikum) Ik voel me bij de groep niet thuis om
dat ik grote twijfels heb aan mijn religieus zijn. 12;45 

29 (gebedspraktikum) Ik laat me gemakkelijk door anderen 
beïnvloeden in die zin dat daardoor mijn eigen mening niet 
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naar voren komt. Dit is uit angst om uit de toon te vallen. —"— 

Ik maak me klein en houd me op de achtergrond. 18¡42 

30 (vanuit het gesprek tijdene het tweede zelfonderzoek) Ik kan 
meer mezelf zijn als ik me geaksepteerd weet en overeen
komst voel met andere religieuzen die ook moeite hebben met 
"de vermanend opgestoken vinger van de kongregatieleiding". 
Ik twijfel dan ook minder aan mijn religieuze identiteit. 48; 15 

31 (vanuit het gesprek tijdens het tweede zelfonderzoek) Ik wil 
leven zoals ik leef en niet schuldbewust m'n hoofd buigen 
door te doen alsof ik 't niet kan helpen dat ik leef zo
als ik leef. 37;28 

AFFEKTIEVE GENERALISERINGEN 
32 Het Algemene ervaren 
33 Het Ideale ervaren 
34 Het Algemene religieuze ervaren 

42; 29 
55; 14 
36; 30 
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SUMMARY 
The aim of this study is to evaluate a religious training, i.e. a prayer-
workshop ('gebedspraktikuH'), in terns of religious development. The 
investigation into the religious development of 13 participants in the 
prayer-workshop was conducted as a personality study according to 
Hermans' confrontation method. 

Chapter I introduces the concept of religious development, and justifies 
the method chosen. Religious development as used in this thesis en
compasses both a functional and a substantial approach to religion. 
Criteria for this development are, for the functional view, the seven 
concepts of mental health established by Batson b Ventis (1982) augmented 
with three criteria from the substantial view. Religious development is 
assessed by criteria for mental health. The chapter elaborates on the 
adequacy of the confrontation method for the psychology of religion. 
This method is subsumed under the interaction approach that takes the 
dialogue as its basic structure. In cooperation with the psychologist, 
the person investigates himself and his situation, thus remaining in 
the position of initiative, responsibility, and creativity. The 
psychologist defers to the person's uniqueness, his own language 
(e.g. religious language), his own history, and his own situation to 
facilitate the person's investigation of his own value areas, including 
his religious value areas. This method is especially of interest In a 
domain such as religion where an increasing privatization and plurali-
zation is observed. 

Chapter II takes a closer look at Hermans' interaction approach on the 
level of its view of human nature, the theory, and the method. The view 
of human nature here is derived from Herleau Ponty's phenomenology and 
George H. Head's symbolic interactionism. The chapter concludes with a 
section on the special strategy that was chosen by the psychologist In 
this study in his role as a helper in the dialogue. 

Chapter III describes the prayer-workshop according to function and 
content. The function can be divided in three stages. During the first 
stage questions are asked about meaning and religion that will function 
as a frame of reference from which the significance on the next stage 
stems. The second stage actualizes the personal life histories of the 
participants. As a result of the first stage, these histories can be 
naturally expressed in religious language. Finally, the third stage 
tries to bridge the gap between prayer-workshop and everyday life. The 
chapter then puts the prayer-workshop in the perspective of Sundén's 
role theory. This is illustrated by way of the book of Job. The chapter 
closes with a scheme of the change of phase from profane to religious 
experiencing induced by the prayer-workshop. 

In chapter IV an outline is presented as well as a detailed account of 
the research reported in this thesis. Also, it touches upon the two 
sides of a single goal: the gain for the researcher and the gain for the 
person. In addition it is explained how the method of content analysis 
is used to operationalize the concept of religious development. 

Chapter V addresses the analysis of two individuals. The two are chosen 
for their constrasting evaluation of the prayer-workshop and because 
their problems are representative. In one case the experience process 
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is improved by the prayer-workshop, while the other case works out 
negatively In that an existing dependency pattern is strengthened. 
The descriptions of the cases and the religious training are also 
placed in the broader historical context of secularization. 

A quantitative analysis at the group level, chapter VI, explores the 
affective structure of the value areas. It is found that the well-
being of the group increases steadily during a sequence of three self-
investigations covering a period of six to eight months. This increase 
is found in both religious and non-religious value areas. At the same 
time, the so-called generalized experience exhibits an affective peak 
during the second self-investigation immediately after the prayer-
workshop. This raises the question (dealt with in the last chapter) 
whether the religious training effectuates only a short-lived affec
tive change. 

Chapter VII, a qualitative analysis at the group level, shows that the 
relevance of the value areas in terms of the category system increases 
steadily. The effect of the religious training is not confined to the 
religious value areas but extends also to the non-religious areas. Here 
too (as in chaper VI), the parallelism is noticed between the 
development of religious and non-religious areas. Another phenomenon 
observed is that the affective quality of already existing value areas 
increases sharply, whereas the change in content of the value area 
occurs only half a year later. A hypothesis of general psychological 
interest is suggested: changes of content emanate from affective change. 

In chapter VIII a critical view is given of the preceding chapters. It 
is concluded that the method is adequate to produce relevant scientific 
information about less acceseible fields such as (religious) training. 
In addition, a critical discussion concerns the affinity of the 
experience of the prayer-workshop to the category of receptivity; this, 
however, is not to be confused with a development to mere passivity. 
Finally, it is concluded that the possibilities of the prayer-workshop 
can be optimized by a form of continuous self-investigation, in which 
processes of cognitive ordering play an important role. 
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Stellingen behorende bij het proefschrift van A.J. Gerritsen: 
Religieuze ontwikkeling. Godsdienstpsychologisch onderzoek met behulp 
van de zelfkonfrontatiemethode bij deelnemers aan een gebedspraktikum. 

1. De kansen van een religieuze training zoals het Gebedspraktikum wat 
betreft de (religieuze) persoonlijkheidsontwikkeling kunnen worden 
geoptimaliseerd door het deelnemen aan dit praktikum te kombineren 
met enigerlei vorm van kontinu zelfonderzoek, waarbij naast affek-
tieve vooral ook kognitieve ordeningsprocessen een belangrijk aan
deel hebben, (dit proefschrift) 

2. Bij de opzet, uitvoering en evaluatie van (religieuze) trainingen en 
in het algemeen van agogische processen dient men uit te gaan van het 
integrale ervaringsbegrip waarin de drie samenhangende komponenten, 
affekt waardegebied (inhoud) en gedrag, gelijkelijk worden verdis-
konteerd. (dit proefschrift) 

3. De fasering van verandering is verschillend: inhoudelijk - kognitieve 
veranderingen zijn de doorwerking van affektieve veranderingen. 
(dit proefschrift) 

4. De spanningsverhouding tussen de fleksibiliteitskriteria van konsis-
tentie en uitgebreidheid houdt in, dat in de gezonde (religieuze) 
persoonlijkheidsontwikkeling harmonie noodzakelijk samengaat met 
disharmonie, (dit proefschrift) 

5. Het Boek Job waarin de spanningsverhouding tussen konsistentie en 
uitgebreidheid duidelijk aanwijsbaar is kan gelden als een model van 
religieuze ervaring en ontwikkeling, (dit proefschrift) 

6. De opvatting van de zelfontplooiing is ongeschikt om als norm te 
fungeren ter bevordering van de kwaliteit van het menselijk bestaan 
vanwege de omstandigheid dat in deze opvatting de menselijke ont
wikkeling wordt begrepen naar analogie van het plantaardig en 
dierlijk bestaan hetgeen onvoldoende ruimte laat voor de fleksibi-
liteit die kenmerkend is voor het sociale leerproces. 

7. Het (religieuze) verhaal wordt gekenmerkt doordat naast verbale ook 
nonverbale elementen erin verweven zijn. Juist vanwege het poli-
interpretabele karakter van de beeldende taal neemt de herkennings
waarde toe voor verschillende mensen met uiteenlopende historische 
achtergronden. 

8. Pastorale psychologie definiere men als het domein binnen de gods-
dienstpsychologie dat een systematische en empirische bestudering 
beoogt van de religieuze praktijk waarbij de registratie van het 
menselijk zoeken naar zin een centraal aandachtsveld vormt. 

9. Het leven - of de werkelijkheid, het lot, God, de existentie, of 
hoe men het ook verder wenst te noemen - is een partner die wij aan
vaarden of verwerpen en door wie wij ons zelf aanvaard of verworpen, 
gesteund of verraden voelen. Aan deze existentiële partner presenteert 
de mens, misschien zelfs even vaak als aan een menselijke partner, 



zijn zelfomschrijving, en merkt dan dat deze bevestigd of gedis
kwalificeerd wordt (Watzlawick e.a., 1970). In deze gedachtengang 
wordt een argument gevonden om de sociale interaktie - de wijze 
waarop de persoon zich verhoudt ten opzichte van de ander - te 
verbinden met de persoonlijke Interaktie - de wijze waarop de 
persoon zich verhoudt tot zichzelf -

10. Het mensbeeld achter de waarderingstheorie als tweerichtingstheorie 
waarin de splitsing tussen subjekt en objekt wordt verworpen dient 
ook als uitgangspunt genomen te worden in het beleid van de Rooms 
katholieke kerk waar het tegendeel van deze visie op de mens blijkt 
te heersen: een eenzijdig diktaat van bovenaf verstoort in toenemen
de mate het gesprek tussen bisschoppen en gelovigen aan de basis 
terwijl de laatsten gereduceerd worden tot niet meer dan Objekten 
van kerkelijke zorg. 

11. In het curriculum vitae blijven de "belangrijke anderen" doorgaans 
onvermeld. Dat is stotend. Tenzij men levensloop en loopbaan met 
elkaar wenst te vereenzelvigen gebruike men daarom liever het begrip 
"curriculum laboris". 

Nijmegen, 1984, A.J. Gerritsen 
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