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I. HET VELD: EERSTE INDRUKKEN 

1.1 Inleidend. 
Het ontstaan van groeigroepen voor (echt)paren lijkt een betrekkelijk vanzelfspre

kend voortvloeisel uit de ontwikkeling, die in de vijftiger jaren binnen de trainings
wereld plaats vond. Naast de op groepsprocessen en samenwerking gerichte trainin
gen met een nadruk op sociaal-kognitief leren (trainingen die hun impuls vooral kre
gen vanuit de sociale psychologie) ontstonden andere, op persoonlijke groei en per
soonlijke relaties gerichte trainingen met een nadruk op sociaal-emotioneel leren 
(trainingen die impulsen kregen vanuit de klinische psychologie). 

Vanuit deze ontwikkeling, die door velen elders uitgebreid is geschetst (o.m. 
Benne 1964, Schloss, Siroka en Siroka 1972, in Nederland van Oost 1974, Buunk 
1975) was het eigenlijk maar één stap verder naar trainingen, gericht op persoonlijke 
groei van partners en op die persoonlijke relaties, waar binnen in onze maatschappij 
sociaal-etnotionele behoeften en sociaal-emotioneel gedrag bij uitstek gekanaliseerd 
lijken te worden. In het eind van de zestiger jaren verschijnen in de amerikaanse lite
ratuur eerste notities over 'encounter-' of 'sensitivity-' trainingen voor paren, en in 
september 1967 wordt in Nederland een eerste sensitivity-training voor paren georga
niseerd ( Bryant en Dijkhuis, 1971). 

In de hierna volgende vier paragrafen wil ik proberen, een eerste beeld te schetsen 
van de doelstellingen van trainingen voor paren in de Verenigde Staten en Neder
land, zoals geformuleerd door trainers of door instanties die trainingen verzorgen. 
Daarna, in 1.6. komt de vraag op naar de doelstellingen van deze trainingen in de 
ogen van de getrainden. In 1.7. worden enkele eerste veronderstellingen geformu
leerd omtrent de mogelijke waarde van trainingen voor paren, en tenslotte wordt in 
1.8. beschreven, wat er rondom trainingen voor paren tot nu toe aan onderzoek is 
gebeurd. 

1.2. Drie typen van trainingen. 
In een poging, het verschijnsel 'training voor paren' te plaatsen binnen de toch al 

verwarrende hoeveelheid varianten van trainingen maak ik gebruik van een orde
ning, die gemaakt werd door Lomranz, Lakin en Schiffman (1972). Deze auteurs 
onderscheiden, op grond van de antwoorden van 138 amerikaanse trainers op een 
vragenlijst, drie verschillende 'ideologische trends', te weten: 
a) 'learning' (leggen meer aksent op groeps- en interpersoonlijke konflikten en min

der op intra- en interpersoonlijke konflikten); 
b) 'expanded experiencing' (richt zich vooral op oefenen van het waarnemen van 

zichzelf en de omgeving en op de expressie van zichzelf naar de omgeving). 
e) 'remediatìon(therapy)'(ligt het dichtste bij groepspsychotherapie, legt aksent op 

'selfunderstanding' en 'identity'). 
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Swarte(1973) karakteriseert deze driedeling verder: 

a. leren: 

— het gaat om groepsgedrag en interpersoonlijke bekwaamheid, 

— het gaat om ontwikkelen van vaardigheden en niet zozeer om herstellen van te
korten ('edukatief', niet therapeutisch), 

— de trainer stelt zich op als professioneel (vakman die je vaardigheden kan leren); 

b. groeien: 

— is individu-gericht, het gaat om zelfaktualisering in vele vormen, 

— deze beweging maakt zich minder druk om termen als 'edukatief' of 'therapeu
tisch', de omschrijving van geestelijk gezond en geestelijk ongezond staat hier 
ter diskussie, de overgang is vloeiend. Toch ligt er meer aksent op Ontwikkelen' 
van wat in mensen potentieel aanwezig is dan op 'herstellen', 

— de trainer stelt zich niet als professioneel op, is er meer op gericht om samen met 
de deelnemers op weg te zijn en al experimenterend te zoeken naar nieuwe zijns-
mogelijkheden; 

c. genezen: 

— is individu-gericht, het doel is persoonlijkheidsintegratie, 

— heeft een therapeutische doelstelling: weer gezond maken, remmingen en blok
kades op te ruimen die de groei van het gezonde deel van de persoon verhinderen, 

— de trainer stelt zich meer professioneel op. 

Hoewel er tussen deze drie richtingen nogal veel overlappingen zijn — ook wat tech
nieken en interventies betreft — heeft deze indeling toch betrekking op aksentver-
schillen, die bestaan in een werkelijkheid (de doelstellingen van amerikaanse 
trainers). Met deze indeling als achtergrond wil ik nu naar trainingen voor paren 
kijken: in hoeverre kenmerken de trainers van deze groepen zich in hun doelstellin
gen als gericht op 'leren', 'groeien' of 'genezen'? 

1.3. Marital Enrichment Groups In de Verenigde Staten. 

Ik baseer me hierbij op de mij bekende — nog schaarse — publikaties over paren-
trainingen in de V.S.: enkele 'ooggetuigeverslagen' (Leonard 1968, Lion 1973), be
schouwende stukken (Clark & Clark 1968, Golembiewski 1970, Pilder 1972) en ab
stracts van onderzoeksverslagen (Nadeau 1972, Neville 1972, Broder 1973). Vijf van 
deze auteurs geven min of meer expliciet trainingsdoelstellingen aan, bij de drie 
anderen klinkt af en toe iets van de filosofie van de trainer door. Hieruit is over 
'leren, groeien en genezen' samen te vatten: 

a) leren: op het eerste gezicht ligt er in de doelstellingen vrij veel nadruk op inter
persoonlijke ( т . п . kommunikatie-) vaardigheden. De groep, waarbinnen deze kom-
munikatievaardigheden vooral relevant zijn en geoefend worden is echter steeds 
weer: de partnerrelatie. Inzicht in groepsgedrag, zoals bedoeld door Lomranz c,s., 
speelt nauwelijks of niet een rol. Inzicht in groepsgedrag, wanneer de partnerrelatie 
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als groep opgevat wordt, speelt een grote rol. Toch vinden we slechts bij één auteur 
(Bruder) de doelstelling van de groep in uitsluitend relatie-termen verwoord (kom-
munikatieverbetering, relatieverbetering, zonder expliciet ingaan op veranderingen 
in de individuen die die relatie met elkaar hebben); 

b) groeien: de meeste van de doelstellingen van amerikaanse parentrainingen 
waarover ik publikaties ken, zijn verwant met het begrip groeien. Het gaat om veran
deringen in het individu, en in het gedrag van het individu tegenover de partner. Het 
gaat om zelfaktualisering en om aktualisering van de relatie met de partner: om het 
realiseren van niet gebruikte mogelijkheden van zichzelf en van de partner-relatie. 
Openheid' is tot op zekere hoogte een waarde binnen de trainingen, maar voor deze 
openheid moet het individu veel leren: leren waar en wie je zelf bent, leren in hoe
verre je dat wilt uiten (hoe open je wilt zijn), leren je te uiten, leren luisteren naar 
waar en wie je partner is, inzicht in hoe je met elkaar omgaat en in de spelletjes die je 
met elkaar speelt, leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor je eigen gevoelens 
in plaats van je partner ermee te belasten. Er is aksent op groei van het individu, 
maar uiteindelijk wordt dit steeds weer gezien in relatie tot het gedrag tegenover de 
partner. Daarbij wordt de mogelijkheid van groei, enrichment, van de relatie bena
drukt: je kunt er zoveel meer uithalen dan je doet, er is zoveel niet-gerealiseerd po
tentieel in de relatie met die ander. Leonard spreekt in dit verband van 'geïntensi
veerde monogamie'. 

c) genezen: het aksent op groei (realiseren van latente mogelijkheden) van het 
individu en de relatie is sterk, in de genoemde publikaties zijn minder aanduidingen 
van het gezond willen maken van 'zieke' plekken. Althans voor zover gesproken 
wordt over het individu lijkt de overgang tussen 'gezond' en 'ongezond' inderdaad 
vloeiend. Maar op relatieniveau: bij sommige trainingen (Bruder, Golembiewski, 
Clark & Clark) meent men dat partners die niet zeker weten of ze wel met elkaar 
verder willen gaan of die de training min of meer beschouwen als 'laatste strohalm', 
waarschijnlijk betrekkelijk weinig aan de training zullen hebben en relatief veel tijd 
in beslag zullen nemen, met andere woorden: kom maar liever niet. Bij Nadeau zien 
we als één van haar doelstellingen: een focussen op de positieve kanten van de 
relatie, wat de vraag oproept of voor mensen die zowel negatieve als positieve kanten 
van hun relatie willen zien, een training dan zinloos is. Pilder is over dit tere punt het 
meest expliciet. Hij stelt dat de trainingsmethode niet gemaakt werd om therapie te 
vervangen en beslist geen panacee is voor huwelijksproblemen, en dat de partners die 
een training willen gebruiken als laatste poging om een slechte relatie te redden 
waarschijnlijk weinig aan de trainingservaring zullen hebben. In een training gaat 
het om een 'verbetering' van de partnerrelatie in zoverre dat je alle mogelijkheden uit 
leert putten voordat je je relatie werkelijk zou afschrijven. Een van de doelstellingen 
van een parentraining is het leren van gewoon zijn wie je bent ('kongruentie') binnen 
je relatie, maar het is per definitie niet mogelijk dat het 'voortzetten of versterken 
van een relatie' een eerlijke doelstelling van een training is: het kan heel goed zijn dat 
de zelfaktualisering van partners leidt tot het besluit, de onderlinge relatie te 
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verbreken (Pilder, ρ 305/306). 

In het voorafgaande zijn de vanabelen individu-groep en ontwikkeien-herstellen 
besproken, de rol van de trainer (professioneel of niet-professioneel) is niet ter 
sprake geweest. In de genoemde publikaties wordt daarop ook niet ingegaan. Wel 
raadt Leonard (p. 71) zijn lezers aan om een door hem beschreven kommunikatie-
oefening niet te beginnen buiten de aanwezigheid van een ervaren groepsleider. 

De doelstellingen van amerikaanse parentrainingen, zoals die in de genoemde 

publikaties naar voren komen, zijn m.i. vooral verwant aan Lomranz' 'expanded 

experiencing': op het verruimen van je waarneming van jezelf en je omgeving, en op 

het verruimen en oefenen van je expressie van jezelf naar je omgeving — waarbij in 

dit geval de partner centraal staat in die omgeving. De overeenkomst met 'groeien' is 

sterker dan de overeenkomst met 'leren' of 'genezen' — ook al zijn er overlappingen, 

en ook al bestaat er een zekere diversiteit tussen de trainingen voor paren onderling. 

Een kanttekening: in het voorafgaande en in de hierna volgende paragraaf, wordt 

de doelstelling van een parentraining in de ogen van een trainer besproken. Dit zegt 

op zich nog weinig over de doelstellingen van de getrainden. 

1.4. Trainingen voor paren in Nederland 
Hierbij baseer ik me op de mij bekende publikaties over parentrainingen in Neder

land: van Bryant en Dijkhuis (1971) en de Koning (1974) en op doelstellingenformu
leringen in folders van instanties of individuele trainers die trainingen voor paren 
organiseren* (de doelstellingen van die trainingen, rond welke dit onderzoek 
verricht is, zullen bij de steekproefbeschrijving uitgebreider vermeld worden). 

Over'leren, groeien en genezen' in de nederlandse publikaties: 
a) leren: wat over de amerikaanse parentrainingen geschreven werd geldt ook 

hier: inzicht in groepsgedrag speelt slechts een rol binnen de 'groep' van de partner
relatie. Er is één uitzondering. De door Bryant en Dijkhuis beschreven 'sensitivity-
training voor paren' (de eerste die in Nederland georganiseerd werd) had doelstel
lingen die kenmerkend zijn voor de 'sensitivity' of 'laboratorium' methode en is 
daarmee het meest verwant aan Lomranz' 'learning'-groepen. Bij deze training 
werden ab doelstellingen geformuleerd: het ervaren van en inzicht krijgen in de 
interaktie-processen tussen de partners, tussen het paar en anderen, van iedere 
partner met anderen en de invloed daarvan op de paarrelatie. 

b) groeien: bij al de andere trainingen wordt in de formulering van doelstellingen 
meer of minder aandacht besteed aan intra-individuele processen (persoonlijke 

* Center, het Instituut voor Communicatie, het Zuidnederlands Trainingscentrum, 
de Trainers Individuele en Relationele groei, Intagon (tot 1974) en (daarna) de 
werkplaats voor Persoonlijke en Sociale Ontwikkeling, Paul de Koning, Bruno 
de Roeck en Hanneke Fluii. 
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groei, zelfaktualisering, leren jezelf te zijn, leren hoe open je wilt zijn, leren ontdek
ken wie je zelf bent en wie je partner is, je leren uiten, leren luisteren naar jezelf en 
naar anderen) en aan processen tussen de partners. Bij sommigen wordt daarnaast 
de mogelijkheid van 'enrichment' van de relatie genoemd: leren over groeimogelijk
heden in je relatie, je wordt niet echt gehinderd door een tekort maar je wilt leren er 
meer uit te halen dan je nu doet. Soms zijn de namen waarmee de trainingen worden 
aangeduid tekenend: groeigroep voor paren, zelfkonfrontatie en relatietraining voor 
paren, trainingsgroep voor persoonlijke groei van partners. 

c) genezen: hier vinden we duidelijke verschillen tussen de trainers. Enerzijds 
enkelen die een training niet willen gelijkschakelen met therapie. De Koning (p. 
105): 'Ook al wordt het onderscheid steeds kunstmatiger, toch wil ik stellen dat sen
sitivity-training voor paren het aksent legt op het leren over groeimogelijkheden in de 
relatie, terwijl groepspsychotherapie voor paren tot doel heeft om zieke plekken in de 
relatie te genezen'. Center neemt sinds 1974 in haar folders de formulering op: 'de 
groepen zijn niet bedoeld als vervanging voor psychotherapie. Zij die op het moment 
in psychotherapie of behandeling zijn voor emotionele moeilijkheden worden ver
zocht het voor en tegen van deelname aan het programma te bespreken met degene 

bij wie ze in behandeling zijn ( ) wij zijn er voor mensen die adekwaat 
funktioneren en die bereid zijn de verantwoordelijkheid voor zichzelf op zich te 
nemen'. Twee andere folders formuleren neutraler: Als U in therapie bent en U wilt 
aan een training deelnemen, overleg dan vooraf met Uw therapeut. In sommige 
folders vinden we geen standpunt, in twee folders wordt aangegeven dat de groepen 
openstaan voor mensen met klachten als depressies, eenzaamheid, angsten, gebrek
kige kontaktmogelijkheden, onvrede met zichzelf, psychosomatische klachten (na 
overleg met huisarts). In één folder vinden we expliciet: wij willen geen onderscheid 
maken tussen preventie en therapie. En op het niveau van de relatie: alleen in de 
publikaties van Bryant en Dijkhuis en van de Koning wordt genoemd, dat de daar-
besproken parentrainingen niet bedoeld zijn om krisis- of noodsituaties te herstellen. 
In geen van de folders over trainingen vinden we echter vermeld of men juist wel of 
niet openstaat voor partners, die er niet zeker van zijn of ze de relatie met de ander 
wel willen kontinueren. Soms is er de suggestie, dat men er wèl voor openstaat: 'in 
groepen voor paren ... wordt naar mogelijkheden gezocht het eigene wat de partners 
verbindt op zijn waarde voor iedere te toetsen'. En het Zuidnederlands Trainings
centrum heeft (in 1975) twee verschillende parentrainingen in haar programma 
opgenomen: één voor partners die met elkaar verder willen en één voor partners die 
niet met elkaar verder willen, teneinde op een konstruktieve wijze een scheiding tot 
stand te laten komen. 

De doelstellingen van de trainingen voor paren in Nederland zijn m.i., evenals de 
amerikaanse Marital Enrichment Groups, vooral verwant aan het 'expanded ex
periencing': vemiimen van je waarneming van jezelf en je omgeving, en het verrui
men en oefenen van je expressie van jezelf naar je omgeving — waarbij weer de 
partner centraal staat in die omgeving. 
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Er zijn twee uitzonderingen: de door Bryant en Dijkhuis beschreven training is 
duidelijk van het 'leren' type, en er zijn enkele trainers die wel een min of meer 
duidelijke grens trekken tussen 'groeien' en 'genezen'. Duidelijke uitspraken over of 
men de trainingen wel of niet een geëigende werkplaats vindt voor mensen, die met 
hun relatie in een krisis zijn, zijn in de nederlandse publikaties minder frekwent dan 
in de amerikaanse. 

Tenslotte nog een persoonlijke indruk: het lijkt me dat in de publikaties over 
Marital Enrichment Groups iets meer nadruk ligt op het 'verbeteren van de relatie' 
(de partnerrelatie wordt vaker als kliënt gezien), terwijl in het nederlandse materiaal 
relatief meer aksent gelegd wordt op persoonlijke groei van de partners (waardoor de 
relatie als bevredigender ervaren kan worden). Overigens is deze indruk minder 
betrouwbaar omdat hij gebaseerd is op onderling niet helemaal vergelijkbare tijd-
schrift-(amerikaanse)bronnen en (nederlandse) folders van instanties die trainingen 
verzorgen. 

1.5. Is er een impliciet relatie-ideaal? 
Bennis (1962) beschrijft hoe hij in trainingslaboratoria, naast de formele doelstel

lingen, enkele niet-geëxpliciteerde 'metadoelstellingen in de lucht voelde hangen'. 
Op een vergelijkbare manier krijg ik bij het lezen van publikaties over parentrainin
gen het gevoel dat er bij sommigen tussen de regels door, bij anderen explicieter, iets 
doorklinkt van een relatie-ideaal, een idee over hoe een 'goede' relatie tussen part
ners eruit ziet. Als ik probeer na te gaan wat dat relatie-ideaal dan kenmerkt, vallen 
me drie elementen op: 
— openheid van de partners tegenover elkaar; 
— autonomie van de partners onderling; 
— flexibiliteit, dynamiek van de relatie. 

Enkele opmerkingen bij deze drie elementen: 
Ten eerste lijkt dit relatiebeeld me niet meer — en niet minder — dan een ver

taling naar intermenselijk nivo van aspekten die kenmerkend voor zelfaktualiseren-
de mensen zouden zijn: kongruentie (het uiterlijk gedrag is kongruent met het 
innerlijk beleven), een aksepteren van de verantwoordelijkheid voor eigen gedrag en 
beleving, en proces, niet-statisch, zijn. Deze aspekten zijn, soms meer en soms 
minder uitgesproken, terug te vinden in de gehele encounterbeweging en in de 
psychologische theorieën die deze beweging mede inspireren (Rogers, de Gestalt-
psychologie*, Maslow). 

Ten tweede vinden we deze aspekten terug bij enkele tijdgenoten, die min of meer 
los van zowel de encounterbeweging, als van echtpaar-therapieën, schrijven over 

* tenzij anders aangegeven, wordt in dit rapport met Gestaltpsychologie gedoeld op 
de formuleringen van Perls, Hefferline en Goodman (1951), en op het na 1951 
verschenen werk van Perls en uit de 'school' van Perls. 
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potentiële mogelijkheden van huwelijksrelaties (Rogers 1973, Otto 1969, heel uit
gesproken bij O'Neill en O'Neill 1972). En met name het aspekt van de onderlinge 
autonomie vinden we (als haar 'zieke' tegendeel benaderd) terug in publikaties om
trent echtpaar-therapieën: 'wat men terugvindt in de meeste theoretische opvattin
gen, zij het in telkens andere bewoordingen, is het gegeven dat de meeste relatie-
stoornissen eerder berusten op een te nauw verweven zijn dan op een te ver van 
elkaar verwijderd zijn. In de klinische psychiatrie duidt hierop het begrip 'folie à 

deux', in de psychoanalyse de term 'neurotische symbiose' ( ) in de ik-psycholo-
gie: de ongedifferentieerde ik-brei, in de Gestalttherapie de term 'confluence' e.d. 
meer' (Nevejan 1973). Op deze laatste parallel kom ik later nog terug. 

Tenslotte nog: het woord 'waarde' ligt niet ver van het woord 'norm'. Sommigen 
krijgen wel eens de indruk dat rondom de encou η t erbe weging sprake is van een 
'diktatuur van nieuwe intermenselijke relaties' (Lievense 1975). Ik heb de indruk dat 
deze kritieken zich voor een groot deel richten op het eerste aspekt: de openheid. De 
positieve waardering die in de trainingswereld aan openheid gehecht wordt is bekriti
seerd als een vertekening van de menselijke werkelijkheid en een bedreiging van de 
menselijke waardigheid (Koch 1972). De positieve waardering van openheid wordt 
opgevat als 'open moeten zijn', als norm, als geforceerde of middels groepsdruk tot 
stand gekomen openheid. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat in de publikaties over parentrainingen op dit 
punt vrij vaak ingegaan wordt (bij Leonard, Clark & Clark, Golembiewski, Pilder, 
de Koning). 

Enkele formuleringen: 'het gaat niet om een bekentenis omwille van de bekente
nis' (Leonard), 'in een training wordt onderzocht hoe open partners willen en durven 
zijn' (de Koning), 'help de partners een norm te vinden over hoe open ze willen zijn 
met elkaar' (Pilder), 'er zijn tijden dat het beter is je terug te trekken dan unilaterale 

pogingen te doen om te 'groeien' als de partner bedreigd is ( ) in welke fase je ook 
zit: willen groeien, willen freewheelen, stabilisering willen, of je willen terugtrekken, 
het doel is dat de partners open zijn tegenover elkaar over 'waar' ze zijn' (Golem
biewski). Deze formuleringen verwijzen naar het tweede aspekt: de eigen verant
woordelijkheid (in casu: hoe open wil je zijn). 

Ik vind het opvallend dat kritieken op trainingen vrijwel nooit op dit punt aangrij
pen. Mijn persoonlijke indruk is dat, zo ergens in de trainingsbeweging een sterke 
norm aanwezig is, deze hier ligt. Een norm overigens, die indien in extremo 
doorgevoerd tot een vrij paradoxaal gebod zou leiden ('jij moet zelfstandig zijn'). In 
deze vorm komen we het niet tegen, maar wel: 'iedereen moet zich realiseren dat hij/ 
zij verantwoordelijk is voor de ervaringen die hij/zij in de groep heeft en voor zijn/ 
haar eigen gedrag. Hij/zij is zelf verantwoordelijk voor wat en of hij/zij iets geleerd 

heeft en wat hij/zij daar later mee doet. Wij zijn er voor mensen ( ) die bereid 
zijn de verantwoordelijkheid voor zichzelf op zich te nemen' (folder Center 1974). 
Een attitude die, indien konsekwent aanwezig, een dwingend karakter van de ver
schillende waarden per definitie zou uitsluiten — gezien vanuit de trainer. Het blijft 
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vooralsnog de vraag, hoe dit ervaren kan worden door getrainden. 

1.6. Wat willen deelnemen van een parentralnlng? 
Tot nu toe heb ik eenzijdig de doelstellingen van trainingen voor paren, zoals 

trainers die zien, besproken. Dat gaf wat eerste indrukken over het 'aanbod' — maar 
wat zijn anderzijds de verwachtingen waarmee partners aan parentrainingen gaan 
deelnemen, wat is de 'vraag'? 

Uit de mij bekende publikaties is hierover zo goed als niets af te leiden. Alleen 
noemen Golembiewski — terloops — en Pilder — wat uitvoeriger — een mogelijke 
maatschappelijke achtergrond: het huwelijk raakt in onze vervreemdende, onper
soonlijke westerse samenleving steeds meer overbelast met geïntensiveerde emotionele 
behoeften, behoeften die 'volgens kontrakt' door de partner bevredigd dienen te 
worden. De partnerrelatie wordt daardoor vaker als Onbevredigend' beleefd. 

Verder lijkt me, dat het betrekkelijk frekwent voorkomen van de uitspraak (bij 
Clark en Clark, Golembiewski, Pilder, Bryant en Dijkhuis, de Koning) dat een 
training niet bedoeld is om een bijna stukgelopen huwelijk te 'redden', 'herstellen' of 
'genezen', waarschijnlijk betekent dat sommige partners wèl met die verwachting — 
of stille hoop — aan een training deelgenomen hebben. Zo vermelden Bryant en 
Dijkhuis dat— al was het niet de bedoeling van de training — 'sommige deelnemen
de paren' (van de in totaal tien deelnemende paren) 'in onze ogen ofwel op de rand 
van echtscheiding waren, ofwel zulke grote problemen hadden dat ze een week sensi
tivity-training als laatste redmiddel zouden kunnen zien.' 

Tenslotte noemen zowel Bryant en Dijkhuis als De Koning dat sommige mensen die 
zich opgeven voor een parentraining niet in de eerste plaats komen omdat ze zelf 
iets van de training willen, maar meegaan omdat de partner dat graag wil. 

Vanuit de behoefte, wat meer eerste indrukken te krijgen van wat zich 
voorafgaand aan, tijdens en na een training kan afspelen, hebben we in juni 1973 een 
schriftelijke vragenlijst toegestuurd aan 293 mensen die in de voorafgaande ander
half jaar hadden deelgenomen aan een door het Instituut voor Communicatie te 
Rotterdam georganiseerde training. Onder hen waren 42 mensen die hadden 
deelgenomen aan een 'zelfkonfrontatie — en relatie-training voor paren' *. 

Van deze laatste groep reageerde 61% (27 personen, van 10 paren reageerden 
beide partners) met een ingevuld enquêteformulier. Uit hun reakties op open vragen 
naar de motieven waarom en de verwachtingen waarmee ze zich indertijd voor deel
name aan een parentraining hadden opgegeven, blijkt dat voor vrijwel allen de 
onderlinge relatie 'kliënt' was. (de volledige vraagstelling en de verkorte reakties van 
deze 27 mensen zijn opgenomen in bijlage 1 ). Twee mensen (een paar) geven aan 
dat nieuwsgierigheid voor hen het belangrijkste motief was, drie mensen geven aan 

* partners, die beiden deelgenomen hadden aan een niet specifiek voor paren be
doelde training hebben we in het hiernavolgende buiten beschouwing gelaten. 
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dat ze vooral aan de training deelnamen omdat hun partner dat graag wilde. Som
migen geven een richting aan waarin ze zelf hadden willen veranderen (betere zelf
kennis, mezelf beter leren uiten, meer zicht op mijn persoonlijke problemen), meest
al was dat een verandering die men wilde teneinde de partnerrelatie bevredigender te 
laten verlopen. Soms wordt een richting aangeduid waarin men hoopte dat de 
partner veranderen zou. Wat in de relatie haperde wordt vaak aangeduid als: mis
lukkende kommunikatie, meer duidelijkheid willen tegenover elkaar, dichter bij de 
partner willen komen. Slechts één persoon noemt persoonlijke verandering in de 
eerste plaats een relatieverbetering in de tweede plaats. 

Veertien mensen geven aan geen eerdere ervaring te hebben met psychotherepie, 
zeven mensen hadden wel een of andere vorm van therapie gehad, vijf mensen waren 
nog in therapie toen ze aan de training deelnamen (één persoon gaf geen antwoord). 
Voor vijf mensen (onder wie twee paren) betrof het een huwelijkstherapie, één van 
deze paren nam aan de training deel op aanraden van de huwelijks therapeut. 

Op een open vraag naar wat men vond van de partnerrelatie rond de tijd dat men 
zich voor de training opgaf, noemt ongeveer een derde de relatie ronduit slecht (de 
vraag en de soms verkorte antwoorden zijn ook opgenomen in bijlage 1 ). Negen 
mensen geven aan dat de uitspraak ' Ik dacht er over die relatie te verbreken' voor 
hen min of meer van toepassing was in de tijd dat zij zich voor de training opgaven 
(vijftien mensen noemden de uitspraak niet van toepassing, drie mensen gaven geen 
antwoord). 

Als ik de reakties van deze kleine en selekte groep mensen leg naast de eerder be
sproken driedeling 'leren, groeien, genezen' lijkt me dat deze driedeling (tussen 
percepties van trainers) niet duidelijk terug te vinden is in de wijze, waarop 
getrainden formuleren wat ze van de training willen*. De getrainden ervaren: er 
hapert iets — bij mij, mijn partner, of 'onze relatie', en dat wil ik anders. Soms ligt 
er daarbij een aksent op het aspekt 'genezen', een beter willen maken van als min of 
meer ' ziek' ervaren plekken in de relatie. 
Daarnaast komt ook frekwent de instelling 'ik word niet echt gehinderd door een 
tekort, maar ik voel dat 't beter kan' voor. Naast een aanduiden van positieve moge
lijkheden die men wil realiseren, is er vrij vaak de aanduiding van een als negatief 
beleefde manier van omgaan met elkaar, waaruit men weg wil. 

Het eerder door Bryant en Dijkhuis en de Koning gesignaleerde willen herstellen 
van een krisissituatie komt ook in deze groep voor, evenals het aan de training deel
nemen omdat de partner dat graag wil. 

Tenslotte wil ik nog mijn indruk noemen dat sommige van de geënquêteerden, 
daar waar ze een 'verbetering van de relatie' als doel noemen, een minstens even hel· 

* Mogelijk weerspiegelt de driedeling 'leren-groeien-genezen' vooral verschillende 
stromingen binnen de menswetenschappen (resp. kognitieve-sociale-leerpsycholo-
gie, humanistische psychologie en ego-psychologie). 
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der beeld hebben van de richting waarin ze zouden willen dat hun partner verander
de, als van de richting waarin ze zelf zouden willen veranderen. Deze indruk is niet 
zo scherp als Leichters (1973) konstatering dat bij groepspsychotherapie voor echt
paren de deelnemers gewoonlijk (ondanks de andere inhoud van het bij het begin van 
de therapie gesloten 'behandelingskontrakt') verandering van de partner verwachten 
in plaats van verandering van zichzelf, maar tendeert wel in dezelfde richting. 

Hoewel het niet mogelijk is om aan de, in het voorafgaande beschreven, verspreide 
indrukken op enigerlei wijze konklusies te verbinden, volgt hier toch een eerste sig
nalering van drie mogelijke spanningsvelden tussen de doelstellingen van paren
trainingen zoals gezien door trainers en getrainden. 

a) sommige trainers menen dat een training niet als doel kan hebben een bijna 
stukgelopen relatie te 'redden', 'herstellen' of 'genezen', enkele deelnemers komen 
wel met die hoop; 

b) met name bij nederlandse trainers (trainingsinstituten) ligt relatief veel nadruk 
op de 'persoonlijke groei' van partners, wat enige bereidheid tot verandering bij de 
partners veronderstelt. Sommige deelnemers aan parentrainingen hebben mogelijk 
een geringe bereidheid tot verandering, met name hen die door de partner tot deel
name zijn overgehaald en hen, die 'de partner' of de van het eigen gedrag geabstra
heerde 'relatie' als kliënt inbrengen; 

c) mogelijk zijn de verwachtingen van sommige deelnemers meer 'therapeutisch' 
(beter maken van als ziek ervaren plekken) dan de doelstellingen van hun trainers. 
Het is echter de vraag of het hier gaat om een reëel spanningsveld in een 'objektieve' 
situatie ( daarmee bedoel ik: een getrainde ervaart zichzelf en/of haar relatie als min 
of meer 'ziek', de trainer ziet dat ook zo terwijl hij zichzelf niet de aangewezen figuur 
vindt om te 'genezen'), of dat het gaat om een verschil tussen waarnemingen van 
dezelfde situatie (een getrainde ervaart zichzelf en/of haar relatie als min of meer 
'ziek' terwijl de trainer deze zelfde persoon/relatie herdefinieert als een vat vol men
selijke mogelijkheden, datgene wat de trainer met 'groeien' bedoelt komt overeen 
met datgene wat de getrainde met 'genezen' bedoelt). De grens tussen 'groeien' en 
'genezen' blijft vrij vaag. Op zich is het opvallend, dat de doelstellingen van paren
trainingen (zoals geformuleerd door trainers) niet markant verschillen van een for
mulering die Olson (1972) geeft van echtparentherapie (op grond van een uitgebreid 
literatuuroverzicht): 'het doel van huwelijkstherapie wordt gewoonlijk omschreven 
als het helpen van het paar, hun wederzijdse interaktie beter te begrijpen en te pro
beren wegen te vinden waarlangs hun behoeften wederzijds bevredigd kunnen 
worden zodat de groei en ontwikkeling van iedere partner in de relatie gemaximali
seerd kan worden'. 

1.7. De товеЩке waaide van trainingen voor paren 
Pilder(1972) noemt enkele faktoren, die doen veronderstellen dat 'toepassing van 

de encounter-methode' voor paren een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van 
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de (huwelijks)relatie. Hij stelt ondermeer: 
a) onderzoek heeft aangetoond dat als resultaat van een training (voor individuele 

deelnemers) positieve veranderingen optreden op verschillende gebieden: toegeno
men aksepteren van zichzelf, grotere openheid tegenover en aksepteren van anderen, 
en toegenomen sensitiviteit voor de behoeften van zichzelf en anderen. Deze resulta
ten hebben direkt te maken met interpersoonlijk funktioneren. Als we er van uitgaan 
dat zelfliefde de basis is van liefde voor anderen, en dat tussenmenselijke sensitiviteit 
en aksepteren voorwaarden zijn /oor alle 'groei-producerende' dyaden, dan suggere
ren deze resultaten kreatieve mogelijkheden van deelname aan een training voor 
partners; 

b) onderzoeksgegevens over de bestaande relatie tussen de kwaliteit van het inter
persoonlijk funktioneren en het welslagen van huwelijken ondersteunen het voor
gaande. Hetzelfde geldt voor het feit dat vele huwelijks-counselors en -therapeuten 
zich verbetering van de kommunikatie (een bekend trainingsresultaat) als belang
rijkste doel stellen; 

c) de aard van de encountergroep geeft partners ook een unieke gelegenheid om 
hun relatie te verbreden en te verdiepen. Een bekend probleem in veel huwelijken is 
dat rollen rigide worden, dat de interaktie vast komt te liggen, stabiel en 
voorspelbaar wordt — een proces dat onvermijdelijk tot verveling leidt. Het klimaat 
van een encountergroep heeft als funktie om routinegedrag te Ontdooien' en te 
verminderen. Paren kunnen stereotype patronen in hun relatie veranderen, en zo 
stagnatie en de verveling die daaruit voortkomt vermijden; 

d) de kans dat partners iets aan een training hebben wordt verhoogd door het feit, 
dat ze als paar komen. In vergelijking met een training waarin de deelnemers elkaar 
van te voren niet kennen, zien we hier dat: 

— partners een bestaand stuk intimiteit en bekendheid in de groep inbrengen. 
Pilder ziet als voordelen: personen hebben minder gelegenheid om tegenover de 
groep spelletjes te spelen en vol te houden (omdat de partner dit spelletje kent), in 
een training voor paren is het daardoor mogelijk om relatief (in vergelijking met 
'strangers labs') snel een groepsklimaat van vertrouwen en open kommunikatie op te 
bouwen; 

— partners ook gevestigde gedragspatronen in de groep inbrengen. Vanuit deze 
relatiepatronen wordt het 'ware' zelf van iedere partner sneller zichtbaar, met het 
gevolg dat de feedback die in de groep gegeven wordt ook dit 'ware' zelf betreft en 
dus mogelijkheden tot persoonlijke groei geeft; 

— partners een 'natural ongoing unit' zijn wat langetermijn effekten van de 
training waarschijnlijker maakt, partners kunnen eikaars groeiproces vergemakke
lijken, de kans op transfer is groter. 

Met enkele, hierna genoemde, kanttekeningen kan ik het door Pilder genoemde 
onderschrijven. De kanttekeningen: 

a) naast de mogelijke waarde voor de partnerrelatie kan een training voor paren 
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ook andere funkties — op meer individueel nivo — hebben. Een poging tot evaluatie 
van parentrainingen hoeft de getrainde personen niet volledig te reduceren tot hun 
partner-zijn: verandering in de zelfwaardering en in het interpersoonlijk gedrag van 
de getrainden zijn op zich van belang, ook wanneer deze veranderingen niet zouden 
leiden tot een andere waardering van de relatie met de partner; 

b) de betekenis van veranderingen op individueel- en relatie-nivo kan, behalve 
vanuit het gezichtspunt van een trainer of van een onderzoeker (en daarmee vanuit 
hun impliciete of expliciete mensbeelden), ook bekeken worden vanuit het 
gezichtspunt van de getrainde. Denken of schrijven over mogelijke waarde van 
parentrainingen (of het doen van evaluatie-onderzoek) wordt dan afhankelijk ge
maakt van de kriteria die de getrainde hanteert om te bepalen of de parentraining 
wel of niet voor haar van waarde is. Wanneer een deelnemer aan een parentraining 
deelnam in de eerste plaats om zijn relatie te verbeteren, is een door een onderzoeker 
gekonstateerde toename van de zelfwaardering, of een door de trainer gekonstateerd 
versneld proces van 'persoonlijke groei', mogelijk voor deze konsument niet in de 
eerste plaats van belang; 

c) de positieve uitwerking op de partnerrelatie die Pilder verwacht van enkele door 
hem genoemde faktoren, geven de indruk dat hij een zekere mate van positieve be
trokkenheid van de partners op elkaar vooronderstelt. 
De door hem genoemde faktoren kunnen mogelijk echter een omgekeerde uitwer
king hebben naarmate de partners negatiever tegenover elkaar staan: grotere 
openheid en toegenomen sensitiviteit kan er toe leiden dat je de uitzichtloosheid van 
je relatie meer onder ogen ziet (en dat is alleen vanuit een heel bepaald gezichtspunt 
een 'betere' relatie te noemen), stabiliteit en voorspelbaarheid (die toch niet voor 
niets ontstaan) worden in relatief bevredigende relaties misschien ervaren als 'verve
ling', maar kunnen in relatief onbevredigende relaties misschien meer als 'veilig
heid', of zelf als het enige watje nog bij elkaar houdt ervaren worden, en partners die 
een 'natural ongoing unit' zijn kunnen, als ze daar belang bij denken te hebben, ook 
des te meer eikaars groeiproces bemoeilijken. 

d) naast de mogelijk stimulerende werking die van de aanwezigheid van partners 
in de groep uitgaat is er ook een mogelijk remmende werking: met name in het ex
perimenteren met nieuw gedrag kan de aanwezigheid van een emotioneel betekenis
volle ander als remmend ervaren worden. Weer: het 'oude' gedrag was er niet voor 
niets en had mogelijk vooral een funktie naar de partner toe, het nemen van risiko's 
dat in experimenteren met nieuw gedrag altijd aanwezig is kan in deze situatie nog 
meer risiko inhouden dan in een 'strangers lab'. 

In het voorgaande zijn enkele van de mogelijkheden en beperkingen van trainin
gen voor paren aangeduid, hierop zal verder worden ingegaan bij de formulering van 
meer specifieke veronderstellingen (in hoofdstuk IV). 
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1.8. Effekt-onderzoek rondom trainingen voor paren. 
Hoewel het aantal onderzoekingen rondom encountertrainingen op dit moment 

niet meer gering te noemen is, is er nog maar vrij weinig onderzoek verricht naar de 
effekten van trainingen voor paren. 

Bryant en Dijkhuis (1971) beschrijven een exploratie onder achttien mensen 
(negen paren) die deelnamen aan een vijfdaagse of aan een zevendaagse 'sensitivity-
training voor paren'. Deze mensen beantwoordden een (niet door de trainers verzon
den) vragenlijst ruim een jaar of ruim twee jaar na hun deelname. Geen van deze 
mensen was zondermeer negatief over de trainingservaring, al werden er wel aspek-
ten genoemd die sommigen misten: het meest frekwent werd de behoefte aan een 
follow-up sessie genoemd. 

De antwoorden op enkele gestruktureerde vragen geven aan dat deze achttien 
mensen de effekten van de trainingservaring als positief waardeerden: ons huwelijk 
is aanzienlijk verbeterd (5), is meer bevredigend (11), is hetzelfde gebleven (2). De 
training heeft het huwelijk positief beïnvloed (13), niet ongunstig beïnvloed (3), hele
maal niet beïnvloed (1). Geen van de respondenten skoorde op de twee laagste 
schaalpunten. 

Verder geven de respondenten wel positieve en geen negatieve veranderingen sinds 
de training aan op de volgende gebieden: de onderlinge kommunikatie (geen van de 
respondenten noemt 'geen verandering'), de seksuele relatie (negen noemen geen 
verandering), het begrip voor elkaar (drie noemen geen verandering), het gevoel 
zichzelf te kunnen zijn (geen noemt geen verandering). 

Tijdens de uitvoering van het onderhavige onderzoek verschenen in de Verenigde 
Staten twee publikaties over onderzoek rondom Marital Enrichment Groups. Mijn 
weergave hiervan berust alleen op samenvattingen van deze onderzoekingen zoals 
opgenomen in de Dissertation Abstracts: 

Nadeau (1972) volgde dertien paren die deelnamen aan een M.E.G. waarbij de 
paren kommunikatie-oefeningen doen die ontworpen waren om: hen te helpen focus
sen op de positieve aspekten van hun relatie, hun bewustzijn van gevoelens en sensi
tiviteit voor hun huwelijk te doen toenemen, en de onderlinge kommunikatiepatro-
nen te verbeteren. Zij nam pre-post- en na twee maanden een follow-up test af, ter
wijl een kontrolegroep twee keer getest werd. De resultaten suggereren een toename 
van nonverbale kommunikatievaardigheden, een positiever beoordeling van zichzelf, 
de partner, en het huwelijk, en een toename van de effektiviteit van de interaktie-
patronen. Daarbij bleek bij de follow-up dat attitudeverandering minder aan terug
val onderhevig was dan gedragsverandering. 

Bruder (1973) volgde vijftien paren die deelnamen aan een weekend M.E.G. waar
in vooral aandacht werd besteed aan de manier van kommuniceren van de partners. 
Daarbij vroeg men om relatief goed funktionerende paren die hun relatie wilden ver
beteren. 

De verwachting was, dat als gevolg van een verbeterde kommunikatie ook de 
huwelijks 'adjustment' zou verbeteren. Naast pre- en post-test was er een follow-up 
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na twee maanden. Er was een kontrolegroep van 22 paren. Over de resultaten wordt 
vermeld dat de experimentele groep, meer dan de kontrolegroep, vooruitging op de 
Conjugal Life Questionaire, een marital-adjustment schaal. Vrouwen gingen meer 
vooruit dan mannen; er was wel een positieve korrelatie tussen de mate waarin de 
partners op deze schaal vooruitgingen. Die samenhang bestond niet op een Marital 
Communication Inventory. 
Bruders konklusie: 'even if it cannot be concluded that the enrichment program, as 
offered in the present study, is itself a refined and proven method, there is certainly 
enough evidence to warrant continued efforts along these lines'. 

Resteert ons te vermelden, hoe de 27 respondenten uit de eerder genoemde enquête, 
die deelnamen aan een parentraining van het IVC, hun ervaring waardeerden. 
Drie personen gaven geen antwoord op dit deel van de vragenlijst. * Zeven mensen 
meenden dat hun deelname er niet toe geleid had dat zij zich tegenover hun partner 
anders waren gaan gedragen, de overigen meenden van wel, zij noemden deze veran
dering tijdelijk (5), blijvend (4), of vonden dat de training nog te kort geleden was om 
een uitspraak te doen over het tijdelijk of blijvend karakter van het veranderd gedrag 
(8). 
Tien mensen zeiden dat de training geen konflikten in de relatie met de partner 
veroorzaakt had, veertien mensen noemden wel konflikten, die zij zonder uitzonde
ring positief waardeerden en waarvan zij zonder uitzondering meenden dat de 
partner ze positief gewaardeerd had. 
Op de vraag, of de deelname geleid had tot een gevoel van isolement en terugtrekken 
tegenover de partner, reageerden 20 mensen met 'nee' of 'nee, in tegendeel'. Drie 
zeiden 'ja, tijdelijk' en waardeerden dit terugtrekken positief, één zei 'ja, tijdelijk' en 
waardeerde het negatief, geen zei 'ja, blijvend'. Op de vraag of men geloofde, dat 
deelname had geleid tot meer of minder tevredenheid over de relatie met de partner: 
blijvend minder (1), tijdelijk minder (1), geen verschil (6), tijdelijk meer (4), blijvend 
meer (10), meer, maar nog onzeker over het blijvend karakter (2). 

Bij enkele open vragen gingen de respondenten in op de aard van de tijdelijke of 
blijvende veranderingen, zo die aanwezig waren. Het meest frekwent werden 
genoemd: een toename van zelfstandigheid van de partners onderling, een toegeno
men onderlinge kommunikatie, een toegenomen begrip voor de partner en een toe
genomen duidelijkheid van de relatie. 
Tenslotte: een man die de training 10 maanden achter de rug had was na 7 maanden 
tijdelijk bij zijn partner weggeweest, een vrouw die de training 3 maanden achter de 

* twee mensen (partners) omdat zij op het moment van deelname aan de training 
nog niet samenleefden en dit deel van de vragen alleen bedoeld was voor toen 
samenwonenden. De derde respondent had halverwege geen zin meer in de vra
genlijst, zag de vragen niet zitten en raadde de onderzoekster aan om zelf in 
training te gaan. 
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rug had was na 2 maanden bij haar partner weggegaan. De overigen gaven aan, nog 
met dezelfde partner samen te wonen en ook geen tijdelijke scheiding meegemaakt te 
hebben. Het ene paar, dat tijdens de training nog niet samenwoonde, is dat na de 
training wel gaan doen. We weten niet of deze respondenten menen dat de training 
van invloed is geweest op hun besluit om bij elkaar te gaan wonen of om uit elkaar te 
gaan. 

Samenvattend: de nog schaarse onderzoeksgegevens rondom trainingen voor 
paren geven betrekkelijk positieve indrukken van de mogelijke effekten van die 
trainingen op de waardering die de partners voor hun relatie hebben. Gegevens over 
de mogelijke effekten op meer individueel niveau ontbreken, buiten Nadeau's ver
melding dat de getrainden een positiever houding tegenover zichzelf aannamen. 

De amerikaanse onderzoekingen zijn methodologisch beter. Wel heb ik de indruk, 
dat deze trainingen nogal sterk vooraf gestruktureerd waren — waardoor ze mogelijk 
minder het karakter van een encountertraining hebben en meer verwant zijn aan het 
als 'therapeutisch' benoemde werk van Ely die groepen van partners leerde om naar 
elkaar te luisteren volgens Rogeriaanse technieken, wat — in vergelijking met een 
kontrolegroep — leidde tot grotere openheid (direkter uitdrukken van gevoelens) van 
de partners (Ely 1970, zoals vermeld door Olson 1972). 

De nederlandse exploraties hebben betrekking op twee waarschijnlijk onderling 
nogal verschillende typen parentrainingen: het door Bryant en Dijkhuis beschrevene 
was meer verwant aan het 'leertype' (en van de meeste paren was tenminste één van 
de twee een psycho-therapeut, deze training werd georganiseerd door de Vereniging 
voor Rogeriaanse Therapie), terwijl de IVC-trainingen meer verwant waren aan het 
'groei' type (en een open inschrijving hadden). 
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П. THEORETISCH KADER. 

2.1. Inleidend 
In het eerste hoofdstuk werd beschreven dat de nederlandse parentrainingen 

vooral verwant lijken te zijn aan het 'verruimd ervaren-' of 'groei-' type trainingen. 
In dit hoofdstuk probeer ik een indruk te geven van wat verruimd ervaren en groeien 
in theorie is. Dit aan de hand van een ruwe schets van de ideeën van sommige 
mensen die veel over 'ervaring' en 'groei' geschreven hebben, met name van twee 
mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de trainingswereld: Carl Rogers 
en Fritz Perls. 
In deze eerste paragraaf wil ik achtereenvolgens de kem van deze ideeën weergeven, 
hier vervolgens een kanttekening bij plaatsen, en daarna ingaan op de rol die deze 
theoretische formuleringen in dit onderzoek spelen. 

De kerngedachte van therapieën en trainingen uit de humanistisch-psychologische 
hoek wordt m.i. weergegeven door Beisser( 1970), waar hij vanuit de Gestalttherapie 
een 'paradoxale theorie van verandering' formuleert: verandering vindt plaats 
wanneer je wordt watje bent, niet wanneer je probeert te worden wat je niet bent. Bij 
Perls (1973, p. 132): 'Ik zou zo of zo willen zijn. Enzovoort, enzovoort. Wat er 
gebeurt is dat die vooropgezette verandering nooit, nooit, nooit funktioneert. Veran
dering ontstaat uit zichzelf. Als je je verdiept in wat je bent, als je aanvaardt wat er 
is, ontstaat de verandering automatisch uit zichzelf. Dit is de paradox van de veran
dering.' En bij Rogers (1971, p. 31): 'Veel mensen denken dat zelfaanvaarding 
verandering in de weg staat. In deze (encounter-)groepservaringen evenals in de 
psychotherapie is het echter in feite het begin van veranderingen.' 

Deze uitspraken roepen minstens evenveel vragen op als zij beantwoorden. Een 
nauwkeuriger analyse van het 'verandering vindt plaats wanneer je wordt watje bent' 
leert ons ook dat de kern van deze theorie in feite niet voor wetenschappelijk onder
zoek toegankelijk is (niet falsifiëerbaar is). En wanneer we, later in dit hoofdstuk, 
proberen om enkele als essentieel beschouwde kenmerken van het begrip 'groei' naar 
voren te halen, zal blijken dat daarbij soms gebruik gemaakt wordt van vrij vaag blij
vende formuleringen. 

Hoewel enkele van de kemveronderstellingen van de theorie van persoonlijke groei 
moeilijk of niet toegankelijk zijn voor wetenschappelijk onderzoek, komen uit deze 
theorie ook meer konkrete uitspraken omtrent samenhangen tussen feiten voort, die 
wèl toegankelijk zijn voor wetenschappelijk onderzoek. De vaagheid van het eerste 
nivo hoeft het doen van onderzoek op het tweede nivo niet af te remmen. Ik wil 
hierna ingaan op de rol die de (soms vage) theoretische formuleringen in dit konkrete 
onderzoek spelen. 
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Dit onderzoek is geen zuiver experimenteel en is geen direkt theorietoetsend on
derzoek, het is een veldonderzoek met als uitgangspunt de vraagstelling: wat kan 
men wel en/of niet aan deelname aan een training hebben. In mijn denken over wat 
mensen mogelijk aan deelname aan een training kunnen hebben en in het formule
ren van veronderstellingen dien aangaande (in het vierde hoofdstuk), hebben 
'humanistisch-psychologische' theorieën, inklusief niet-falsifiëerbare kemveronder-
stellingen, een belangrijke rol gespeeld. Maar wat in feite onderzocht is blijft heel 
konkreet: of deelname aan een parentraining wel of niet leidt tot enkele zo nauw
keurig mogelijk omschreven veranderingen. Onderzoek naar de (onjuistheid van de 
verklaring(en) voor het optreden van een samenhang tussen trainen en veranderen 
zou om een heel andere opzet vragen. De konkrete opzet van dit onderzoek is niet 
zodanig, dat de resultaten van dit onderzoek als bijdrage tot verdere theorievorming 
beschouwd kunnen worden. Onderzocht is: of deelname aan een parentraining (in 
Nederland, in 1973 — 1974) al of niet leidt tot bepaalde (later preciezer te beschrij
ven) veranderingen bij de ge train den. Maar: 

α) hoewel verondersteld wordt dat deze al of niet voorkomende veranderingen in 
theorie alle min of meer herleidbaar zijn tot een proces van 'persoonlijke groei', 
is dit begrip 'persoonlijke groei' zelf niet operationeel gemaakt (hetzelfde geldt 
voor een centraal begrip als 'kongruentie') (wel zijn enkele afleidingen van het 
begrip 'persoonlijke groei', zoals zelfwaardering en interne beheersing, onder
zocht); 

b) hoewel verondersteld wordt dat het optreden van deze veranderingen gestimu
leerd wordt door een 'groeibevorderende houding' van de trainers, weten we niet 
of de bij dit onderzoek betrokken trainers in hun groepen ook werkelijk deze 
'groeibevorderende houding' aangenomen hebben. Geregistreerd wordt slechts, 
of de genoemde veranderingen al of niet optreden na deelname aan een training. 

De in dit hoofstuk opgenomen beschrijving van het theoretisch kader heeft een 
tweeledig doel: 

— deze beschrijving moge een beeld geven van een manier van denken en werken 
waarop trainers van groeigroepen zich kunnen oriënteren, en 

— dit theoretisch kader (en met name het werk var Rogers) zal een hulpkader zijn 
bij het formuleren van veronderstellingen in het vierde hoofdstuk. 

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat, naar mijn mening, de 'humanistisch
psychologische' theorieën toch een belangrijke bron van verklaringen voor mogelijke 
verschijnselen in en rondom groeitrainingen vormen. Andere, met name (kognitieve) 
sociale theorieën vormen eveneens een bruikbare bron van verklaringen (Diamond 
1974). Dit onderzoek is niet zodanig van opzet dat de (onjuistheid van de verschil
lende mogelijke verklaringen direkt getoetst kan worden. Maar naarmate onderzoek 
op dit terrein vordert (de kondities waaronder veranderingen wel of niet optreden 
steeds verder gespecificeerd worden) zal zich duidelijker gaan aftekenen wat uiteinde-
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lijk de verklarende waarde is van de verschillende theoretische formuleringen. 

De hierna volgende paragrafen bevatten een beknopte weergave van formulerin
gen omtrent 'ervaren' en 'groei'. Daarbij wordt achtereenvolgens ingegaan op: 

2.2. de begrippen groei en scheefgroei; 
2.3. de mogelijke ontwikkeling van groeiverstoring naar groei; 
2.4. groeien in groepen: de rol die een training kan spelen in een groeiproces; 
2.5. groeien als partners: in hoeverre kan een ontwikkeling in de richting van 

'groei', 'zelfaktualisering', aansluiten bij datgene wat de deelnemers van een 
parentraining willen? 

2.2. Groei en scheefgroei. 
Rogers (1961) schreef over het proces dat een klient in een 'client-centered' thera

pie doormaakt: mensen bewegen zich niet van een vastliggende toestand ('fixity') via 
verandering naar een nieuwe vastliggende toestand — hoewel zo'n proces ook moge
lijk is. Maar het veel belangrijker kontinuüm is van een vastliggende toestand naar 
veranderlijkheid, van een rigide struktuur naar beweeglijkheid ('flow'), van een 
statische toestand naar een proces. 

Rogers geeft hiermee iets aan wat — in soms andere bewoordingen — terug te vinden 
is bij verschillende psychologen en therapeuten uit de humanistische hoek (Maslow 
1968, Perls 1974 en andere Gestalttherapeuten, Jourard 1974, Carkhuff en Berenson 
1967). Zowel het proces-worden als het proces-zijn worden aangeduid als 'groei' of 
'zelfaktualisering'. 

Het proces-zijn kenmerkt zich door twee betrekkelijk stabiele kenmerken van wat 
Rogers een 'volwaardig funktionerend persoon' en van wat Perls een 'gezond 
persoon' noemt: 

a. in CC-therapietaal: openheid voor de stroom van ervaren (zowel voor prikkels 
van 'binnen' als van 'buiten'). Ervaringen worden niet meer buiten het bewustzijn 
gehouden of misvormd aan het bewustzijn doorgegeven. In Gestalttaal: vertrouwen 
op de dialektiek van Gestalt-vorming en -vernietiging (Latner 1973). 
Deze stroom van ervaren is iets anders dan het meer statische en afstandelijke 
'kennis'. Rogers: 'de persoon is zich bewust van zichzelf, maar niet als objekt, niet 
op de manier waarop een duizendpoot zich van zijn duizend poten bewust is'. En 
Perls: 'het gaat om bewustzijn, niet om introspektie'. De persoon is geen toeschou
wer van zijn ervaringen, hij is zijn ervaringen. 

b. in CC-therapietaal: een soepele, organisch-evenwichtige bevrediging van de 
bestaande behoeften in de bestaande omgeving. In Gestalttaal: organismische 
zelfregulatie. Daarin is ieder bereikt 'evenwicht' een voorlopig evenwicht, dat steeds 
opnieuw 'verstoord' wordt met iedere verandering in de stroom van ervaren 
(Gestalten). 

Het bij b. genoemde vermogen tot behoeftenbevrediging berust op de veronder
stelde 'wijsheid van het organisme' (een term van Perls. Bij Rogers: het organisch 
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waarderingsproces en de tendens tot verwezenlijking. Bij Stevens -1970-: de inge
bouwde padvinder). De bij α. genoemde openheid voor de stroom van ervaren impli
ceert dat de persoon niet vervreemd is van deze 'wijsheid van het organisme'. 

Voortbordurend op de genoemde twee aspekten: als centraal kenmerk van be
trekkelijk 'gezond zijn' is ook vaak geformuleerd: beschikking hebben over het 
vermogen tot self-help (Kinget 1974) of zelf-ondersteuning (Perls). Een 'gezond' 
persoon kan daar, waar hij dreigt vast te raken, zonder steun van buitenaf 'zelf zijn 
groeiproces weer in de hand nemen' (Perls), 'zich opnieuw naar kongruentie* toe 
bewegen' (Rogers). 

Wanneer dit vermogen tot zelfondersteuning slechts latent is en niet manifest, 
waar de organismische zelfregulatie niet of gebrekkig funktioneert, bestaat een toe
stand van betrekkelijk Ongezond' zijn (Rogers gebruikt hier de term 'neurotische 
stoornis', Perls 'neurose' of 'groeiverstoring'). De 'locus van evaluatie' (Rogers) ligt 
dan niet meer binnen, maar buiten de persoon óf in 'innerlijk opgenomen externe 
kontrole' (Perls, in Rogers' taal: 'het gaan hanteren van van buiten af opgelegde 
maatstaven'.**) 

Het beginpunt van scheefgroeien ligt daar, waar onder druk van de omgeving 
bepaalde delen van het zelf verworpen worden (Perls) of in Rogers' taal: waar door 
een eenzijdige oriëntatie op de van buiten af opgelegde maatstaven, bepaalde er
varingen worden onthouden aan het bewustzijn of misvormd aan het bewustzijn 
worden doorgegeven. De persoon raakt 'versplinterd' (Perls) of 'vervreemd' 
(Rogers); er is geen goed kontakt met het 'zelf' of de 'omgeving' meer mogelijk, aan
raking met de werkelijkheid wordt vermeden omdat deze aanraking nu als ik-bedrei-
gend ervaren wordt. Er zijn voor het individu allerlei mogelijkheden om deze be
dreiging af te weren (in Gestalttaal: het zelf te blijven onderbreken, de verwarnng-
omtrent-de-grenzen te laten voortduren). In de Gestaltbenadering wordt vrij veel 
aandacht besteed aan deze 'neurotische mechanismen' (Lntrojektie, retroflektie, 
konfluentie, projektie), in de client-centered benadering nauwelijks. 

Overigens wordt de overgang tussen 'gezond' en 'ongezond' als vloeiender be
schouwd dan in het voorgaande aangegeven. Een gemiddeld individu heeft een 
zekere mate van vervreemding (stoornissen, inkongruenties en afweermechanismen) 
of versplintering ('onaffe dingen'). 

de term 'kongruentie' wordt in de hierna volgende paragraaf toegelicht. 
wat niet wil zeggen dat bij een 'gezond' groeiproces geen socialisering (Rogers) of 
identifikatie en aanpassing (Perls) zou plaats vinden. Het verschil tussen 'ge
zonde' en 'ongezonde' aanpassingen is een van de weinig uitgewerkte punten in 
deze theorieën (zie o.m. Rogers 1974 p. 286/287, Perls, 1974 p. 54/55 en Perls' 
onderscheid tussen introjektie en assimilatie). 
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23. Van groeherstoring naar groei. 
Rogers (1961) en Ringet (1974) hebben pogingen ondernomen een beschrijving te 

geven van een in fasen ingedeeld zelfverwerkelijkingsproces. Rogers beschreef zeven 
fasen, waaraan een samenvatting moeilijk recht kan doen. Het proces omvat een los
komen van gevoelens, een andere manier van ervaren, een ontwikkeling van inkon-
gruentie naar kongruentie, een verandering in de manier van kommuniceren en in de 
mate waarin het individu kan en wil kommuniceren, een ontwikkeling van rigide 
naar flexibele 'cognitive maps', een verandering in de manier waarop het individu 
zich tot zijn problemen verhoudt, en een verandering in de manier waarop de 
persoon relaties legt en onderhoudt. 

In zijn later werk (Rogers 1974) is de ontwikkeling van vervreemding (inkongruen-
tie) naar kongruentie als centraal thema opgenomen. Overige veranderingen (fleksi-
beler kognitief funktioneren, anders relationeel funktioneren etc.) worden als ge
volgen van de ontwikkeling van inkongruentie naar kongruentie beschreven. 

Bij inkongruentie worden die ervaringen, die niet met de (verinnerlijkte) van 
buitenaf opgelegde maatstaven kloppen, niet of misvormd aan het bewustzijn door
gegeven. Het ik-beeld van een persoon omvat dan misvormde percepties die zijn er
varingen onjuist vertegenwoordigen, terwijl zijn ervaringskader elementen bevat die 
niet opgenomen zijn in het beeld dat hij van zichzelf heeft gevormd. De persoonlijk
heid is verdeeld, funktioneert onvolledig en ondergaat alle spanningen die daar in
herent aan zijn. Er zijn tegenstrijdigheden in het gedrag, en nieuwe ervaringen die 
niet kloppen met de ik-struktuur worden subceptief (onbewust) als bedreigend 
ondervonden en zo mogelijk via het afweerproces (rationalisatie, fantasie, projektie, 
etc.) vermeden.. 

De persoon is kwetsbaar in zijn inkongruentie. Wanneer door een nieuwe, veel bete
kenende ervaring deze inkongruentie plotseling of in sterke mate aan het licht komt, 
kan het afweerproces ondoelmatig blijken en desorganisatie (met geïntensiveerde 
tegenstrijdigheid van het gedrag) kan volgen. Omkering van het afweerproces en een 
proces van herintegratie (toenemende kongruentie tussen ik en ervaring), zijn moge
lijk wanneer het gebruik van van buitenaf opgelegde maatstaven afneemt en de on
voorwaardelijke zelfwaardering toeneemt. Bij ieder stukje herintegratie zal de 
persoon in mindere mate met bedreigende ervaringen gekonfronteerd kunnen 
worden, het afweerproces hoeft minder vaak in werking te treden en de hieruit 
voortvloeiende specifieke gedragingen nemen af, de kongruentie van ik en ervaring 
wordt groter, de zelfwaardering neemt toe, de positieve waardering voor anderen 
neemt toe, het organisch waarderingsproces begint in toenemende mate de basis 
voor het gedrag te vormen. 

Rogers spreekt van een ontwikkeling van vervreemding naar kongruentie,* Perls 

* wanneer we het woord (in)kongruentie gebruiken zonder vermelding van de aspek-
ten waarop die (in)kongruentie betrekking heeft, hechten we hieraan de betekenis 
zoals in Rogers'theorie omschreven (nl. -in-kongruentie van ervaring, ik en gedrag). 
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spreekt van een ontwikkeling van versplintering naar integratie. Perls heeft veel min
der dan Rogers pogingen ondernomen om het proces in fasen te beschrijven,* maar 
voor zover hij dat wel deed vinden we vrij veel elementen terug uit Rogers' beschrijving: 
de hantering van van buitenaf opgelegde maatstaven (Perls: phony layer), de daarbij 
behorende tegenstrijdigheden in het gedrag (b.v. topdog-underdog games), de toe
stand van kwetsbaarheid en de angst wanneer het afweerproces verminderd funktio-
neert (phobic layer), de fase van de geïntensiveerde ervaring van de tegenstrijdigheden 
(impasse en implosie, Perls legt hierbij de nadruk op de ervaring van dood zijn, ding-
zijn, niets-zijn, die voortkomt uit de verlamming van tegengestelde krachten) en de 
omkering van het afweerproces (explosie, d.i. 'de verbinding met de authentieke per
soon die in staat is te ervaren en zijn emoties tot uitdrukking te brengen'). In zijn laat
ste werk (een autobiografie, 1969) duidt Perls deze fase niet meer aan met de term 'ex
plosion' maar met de term 'authenticity'. 

Nogmaals de paradoxale theorie van de verandering: verandering vindt plaats 
wanneer je wordt watje bent, niet wanneer je probeert te worden watje niet bent. Bij 
Rogers zien we dat, wanneer de klient een tot nog toe misvormde of ontkende erva
ring toelaat ('juist symboliseert') en de daarbij behorende ervaring van tegenstrijdig
heden toelaat, verandering plaats vindt ('experiencing of discrepancy exists in the 
moment of its disappearance', 1961 p. 148/149). En bij Perls: 'bewustzijnper sé — 
door en vanuit zichzelf — kan genezend zijn', door in de impasse te blijven zal de 
organismische zelfregulatie het roer overnemen. In dit opzicht berusten CC-therapie 
en Gestalttherapie niet op 'planning of change' maar op 'letting the happenings 
happen'. Karakteristiek is hoe in deze kritieke fasen (o.m. beschreven door Kinget 
1974 p. 138/139, zie ook Tophoff 1975) wanneer de klient zijn verwarring helder 
heeft, zijn tegenstrijdigheden ervaart (in Gestalt: impasse), geen leiding gegeven of 
richting aangegeven wordt — terwijl dit bij uitstek de fase is waarin de klient haakt 
naar leiding vanuit de omgeving, 'probeert zijn omgeving in plaats van zijn eigen 
hulpbronnen te mobiliseren' (Perls), vraagt 'of er nu niets aan gedaan kan worden' 
(Kinget 1974). De ontwikkeling van scheefgroei naar groei** verloopt via talloze 

* daarbij zijn deze beschrijvingen vooral uit Perls' vroegere werk afkomstig. In zijn 
werk is van zijn vroegste tot zijn laatste publikatie een ontwikkeling te zien naar 
vereenvoudiging van de theorie — en de publikaties bevatten steeds minder 
theorie, steeds meer praktijk, theorievorming wordt steeds vaker aangeduid als 
'aboutism' of olifantenpoep. 

** op de mate, waarin deze opvattingen over therapie en over groei gelijken op oos
terse wegen tot bevrijding en de mate, waarin een groeiproces ook een 'trancen-
dente' ontwikkeling zou kunnen inhouden, ga ik hier niet in. De geïnteresseerde 
lezer zij verwezen naar Bugental (1965), Cohen (1975), Jourard (1974), Maslow 
(1964), Naranjo (1970) en Watts (1973). Verbindingen met het Europese existen
tialisme zijn te vinden in enkele incidentele verwijzingen: van Maslow (naar 
Buber), van Perls (naar Binswanger en Sartre) en van Rogers (naar 
Kiekegaard) en in iets uitgebreider besprekingen bij Carkhuff en Berenson 
(1967) en Jourard (1974). 
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cycli van nieuwe ervaringen toelaten — herintegratie, en blijft daarna een bewegend 
proces gebaseerd op nieuwe ervaringen en de organismische zelfregulatie. 

Zowel Rogers als Perls wijzen er herhaaldelijk op, dat de ontwikkeling van scheef
groei naar groei een lange weg is. In CC- of Gestalttherapie zijn stappen op die weg 
mogelijk. Instantgenezingen zijn er niet bij, in Perls' taal: een enkele explosie bete
kent niet veel (1973, p. 46). Ook gaat zelfaktualisering gepaard met het vrijkomen 
van angst, het doorleven van bedreiging, en mogelijke desorganisatie (Rogers), met 
het vrijkomen van angst en het doorleven van impasse en implosie (Perls). En als er 
al een fase van maximaal vanzelfsprekend leven bereikt zou worden, blijft dit een 
voorlopig evenwicht dat steeds opnieuw verstoord en opnieuw gerealiseerd kan 
worden. 

2.4. Groeien In groepen. 
Groeigroepen zijn gericht op de zelfaktualisering van de mensen die er aan deelne

men. Uitgaand van de hiervoor beschreven gedachten over groeien komt dat in theo
rie neer op: groeigroepen zijn een plek waar je gestimuleerd wordt tot ervaren wie je 
bent, hoe je bent, een ervaren dat min of meer geïntensiveerd en/of uitgebreid kan 
worden (met eerder niet of misvormd tot het bewustzijn toegelaten elementen), een 
ervaren dat tot zelfaktualisering, groei kan leiden — waarbij groei 'verandering' is in 
die zin dat je meer jezelf wordt. Wanneer een stukje groei, hereigening, integratie, 
plaatsvindt betekent dat onder andere een beweging in de richting van: 

a. meer openheid, binnen- en buitenkant van de persoon worden iets meer één, 
waardoor ook een beter kontakt met de werkelijkheid buiten de persoon 
mogelijk wordt; 

b. organismische zelfregulatie, iets beter in staat zijn je behoeften te bevredigen, 
te doen wat goed voor je is. 

Voor aktualisering is in de eerste plaats enige bereidheid van de persoon zelf om te 
luisteren naar wat er in hem omgaat, naar zijn eigen ervaren, nodig. Niemand 
anders kan dat voor hem doen. Als die bereidheid er is, kan een 'groeibevorderend 
klimaat' een extra stimulans zijn. In theorie bieden groeitrainingen zo'n groeibevor
derend klimaat. Onder een groeibevorderend klimaat versta ik voorlopig: een omge
ving die het ervaren van de persoon ondersteunt en die mogelijkheden biedt dit 
ervaren te intensiveren en/of uit te breiden. 

In het Rogeriaanse denken ligt vrij sterke nadruk op het ondersteunende element. 
Door Rogers (1974, en in Rogers en Stevens, 1971) is een theorie ontwikkeld die, 
uiterst beknopt, als volgt samen te vatten is: een groeiproces in A (een ontwikkeling 
van inkongruentie naar kongruentie) kan worden geaktiveerd door iedere interper
soonlijke relatie waarin de andere persoon: 

— kongruent is ten aanzien van deze relatie, is wie hij is tegenover A, geen 'front' 
of façade is; 

— empathie tegenover A ervaart of althans de intentie tot empatisch begrip heeft 

28 



(empathie: de bekwaamheid om zich een voorstelling te maken van het interne 
ervaringskader van A, begrijpen hoe het aanvoelt en moet zijn om A te zijn, 
zodat deze persoon zijn begrip van datgene waar A zichzelf maar vaag van be
wust is kan overdragen en ook bepaalde betekenissen in het ervaren van A kan 
verhelderen); 

— onvoorwaardelijke positieve 'regard'* voelt voor A, d.w.z. geen kwalitatief 
onderscheid maakt in zijn positieve 'regard' voor de verschillende ik-ervaringen 
van A. 

Hier ligt een nadruk op steun, hoewel in de voorwaarde van 'kongruentie' (door 
Rogers de waarschijnlijk meest essentiële voorwaarde genoemd) ook de mogelijkheid 
besloten ligt dat de (kongruente) persoon laat blijken wat hij denkt en voelt omtrent 
A, wat de vorm van 'feedback' of 'konfrontatie' aan kan nemen (zie o.m. Rogers 
1971, Frick — in gesprek met Rogers — 1971). Vanuit de steun, de empathie en de 
'regard' die A ondervindt t.a.v. zijn intern ervaringskader, zal hij er zelf steeds meer 
toe komen tot nog toe ontkende ervaringen toe te laten (uitbreiding). In tegenstelling 
tot de hierna besproken Gestaltbenadering, is rondom de client-centered benadering 
vrij veel empirisch onderzoek verricht dat in grote lijnen de veronderstelling onder
steunt dat een interpersoonlijke relatie, zoals hiervoor omschreven, groeibevorde-
rend is (Rogers en Kinget, 1974). 

In de Gestaltbenadering ligt vooral nadruk op het intensiverende en uitbreidende 
element. Het ervaren, het 'nu ben ik gewaar' van A mag dan begin- en eindpunt zijn 
van iedere therapeutische interaktie, de interventies van de therapeut zijn er op 
gericht dat gewaarzijn te intensiveren (vooral waar A zich van tegenstrijdigheden, 
topdogs en underdogs, 'onaffe' dingen bewust is) en uit te breiden — dit laatste door 
A steeds weer, direkt of indirekt, te konfronteren met wat de therapeut ziet, voelt, 
hoort of denkt omtrent A. Een voorbeeld van de direkte weg: 

A: '...ik heb een droom gehad waarover ik graag met je wil praten. Ik was op... 
B: 'Heb je de tranen in je stem gehoord toen je zei: 'ik was op'?' 

en indirekt: 
A: '.. .ik ben bang voor wat de mensen over me zullen denken als ik huil'. 
B: 'Oké. Verwissel van plaats en speel de mensen'. 

Wanneer we de werkwijze van Perls vergelijken met kenmerken van het zelfaktuali-
seringsproces zoals Rogers die beschrijft, lijkt het alsof Perls zijn klienten steeds 
uitdaagt om alvast een stap verder te gaan: 
— Rogers konstateert dat — gegeven een interpersoonlijke relatie als hiervoor om

schreven — een klient steeds minder over wat 'toen en daar' was, en steeds meer 
over wat 'hier en nu' is, gaat praten. Perls vraagt zijn klienten 'aboutisms' te ver-

* in de nederlandse vertalingen soms weergegeven als 'blik', (Rogers en Stevens 
1971), soms als 'waardering' (Rogers en Kinget 1974). Ik voel zelf meer voor 
achting'. 
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mijden en datgene wat relevant voor hen is (ook als dat dromen of herinneringen 
zijn) in het hier en nu te brengen (via psychodrama, door in de tegenwoordige tijd 
praten); 

— Rogers konstateert dat, — gegeven etc. — een klient steeds meer zijn lichaam 
wordt, dat zijn verbale en nonverbale gedrag steeds meer kongruent worden. 
Perls konfronteert zijn klienten met mogelijke inkongruenties; 

— Rogers konstateert dat, — gegeven etc. — een klient steeds minder over zichzelf 
als objekt gaat praten, Perls vraagt zijn klienten dit te doen ('Γ versus 'it' 
language); 

— Rogers konstateert dat — gegeven etc. — een klient steeds minder zijn proble
men als alleen van buitenaf bepaald gaat zien en steeds meer zijn eigen verant
woordelijkheid voor die problemen op zich neemt, Perls daagt zijn klienten uit 
'verantwoordelijkheid te nemen': 
A (tegen zijn vrouw): 'Ik voel teleurstelling. Ik voel me een beetje, alsof ik niet 

helemaal snap watje probeert te zeggen'. 
В (tegen A): 'zou je kunnen zeggen, zeg alsjeblieft: Ik weiger te snappen watje 

probeert te zeggen.' 

Het meer uitdagende en konf ronterende van deze benadering (in vergelijking met 

de client-centered therapie) hangt waarschijnlijk nauw samen met het feit dat Perls 

een meer positieve waardering van de 'impasse'-fase heeft dan Rogers, die waar

schuwt tegen de mogelijkheid van desorganisatie en ineenstorting van de klient na 

Overijverige en al te effektieve interpretatie van de therapeut' (1974, p. 228) 

Ook in andere in groeigroepen voorkomende katalysators (ik heb moeite met de 

term 'gebruikte technieken') liggen mogelijkheden tot intensivering (b.v. via psycho

drama of via non-verbale uitbeelding) en uitbreiding (b.v. via dubbelen, 

via feedback of via konf rontatie) van het ervaren. 

Vanuit een onderzoek waarin onder meer de samenhang tussen het gedrag van een 
trainer en de mate van positieve en negatieve veranderingen bij deelnemers werd on
derzocht (Lieberman, Yalom en Miles, 1973) komen aanwijzingen, dat met name 
het ondersteunend en mild stimulerend gedrag van trainers voor deelnemers waarde
vol is (relatief veel positieve en weinig negatieve veranderingen, gekoppeld aan een 
relatief hoog percentage lange-termijn effekten). Deze trainers, de 'providers', ken
merken zich door de kombinatie van: 

a) sterke 'caring'. Volgens observators kenmerkte deze trainersstijl zich door het 
aanbieden van vriendschap, liefde, affektie en frekwente uitnodigingen aan deelne
mers feedback te zoeken. Deze trainers geven warmte, aanvaarding, echtheid 
(genuineness) en werkelijke zorg voor de mensen in de groep. Deelnemers zien deze 
trainers vooral als: gevend, begijpend, echt, warm, open, vriendelijk en juist niet als: 
technisch bekwaam, expert, kompetent; 

b) sterke 'meaning-attribution ' die op het individu (en niet op het groepsgebeu
ren) gericht is. Dit zijn trainers die als 'vertalers van de werkelijkheid' gezien 
worden, zij verhelderen ervaringen van het individu: door die ervaringen een naam te 
geven, door de persoon te suggereren 'to look into the experience', of door direkt een 
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persoon te vertellen wat hij voelt; 
c) matige 'emotionalstimulation'. Daarmee wordt door Lieberman es. bedoeld: 

een (matig) aanmoedigen van het onthullen van gevoelens, matige uitdaging en kon-
frontatie, matig 'gebruik' van het zelf als 'model', deze trainers hebben een theorie 
over hoe mensen veranderen, een theorie die ze in de groep gebruiken maar waarmee 
geen pressie wordt uitgeoefend. (Trainers die sterk zijn in deze 'emotional stimula
tion', d.w.z. die veel nadruk leggen op het onthullen van gevoelens etc, bij wie het 
'gebruik van het zelf' tot 'intrusive modeling' wordt — zo van 'kijk hoe ik ben, wordt 
als mij' — en voor wie hun theorie over hoe mensen veranderen een evangelie is dat 
aan anderen opgelegd moet worden, hebben — in vergelijking met de 'providers' — 
minder deelnemers met positieve veranderingen en meer 'casualties' en 'dropouts'; 

d) matig gebruik van 'executive function', een regisseursrol in de groep (het sug
gereren of stellen van regels, doelen, vragen, het onderbreken, gebruik van gestruk-
tureerde oefeningen). 

Deelnemers aan groepen, die geleid werden door trainers met deze kombinatie van 
persoonlijkheids- en gedragskenmerken, profiteerden* het meest van hun 
trainingservaring. Ik ben geneigd de veranderingen die deze deelnemers toonden (zie 
voetnoot) te zien als aspekten van een zelfaktualiseringsproces (zoals omschreven 
door Rogers). Wanneer deze veronderstelling juist is kan gesteld worden dat groei in 
een groep gestimuleerd wordt door een relatie met een warme en echte trainer, die 
ten aanzien van de groepsleden een subtiele mengeling toont van aandacht, aanvaar
den, begrijpen ('je bent wie je bent'), aktieve empathie (de individu-gerichte 'mean
ing attribution': 'dat ben je óók') en milde uitdaging (de 'emotional stimulation': 
'ben je nog méér?'). 

Dit trainerstype heeft o.a. kenmerken die als basisvoorwaarden worden omschre
ven door Rogers (kongruentie, empathie en 'regard') en die overeenkomen met drie 
van de vier 'core dimensions' van Carkhuff en Berenson (1967) (empathie, respekt of 
positieve 'regard', en echtheid). De belangrijkst variatie tussen deze 'groeibevorde
raars' lijkt me te liggen in de mate waarin ze in hun werk ook 'stimuleren' en 'kon-
fronteren'. Rogers is op dit punt erg terughoudend en voorzichtig met 'al te effek-
tíeve interpretaties', de 'providers' uit het onderzoek van Lieberman c.s. stimuleren 
en konfronteren wel, zij het met mate, en in de opvattingen van Carkhuff en Beren
son is konfrontatie (die kan variëren van een lichte uitdaging tot een direkte botsing 

еотгpositieve 'verandering' in het Lieberman es. onderzoek wil zeggen: dat de deel
nemer overwegend in positieve richting veranderde op een groot aantal kriteria, de 
kriteria die het zwaarste telden waren: zelfwaardering, overeenstemming tussen 
zelf en ideaal-zelf, overeenstemming tussen het zelfbeeld van de persoon en hoe 
anderen hem zien, interpersoonlijke 'adekwaatheid' (d.i. mogelijkheid gevoelens 
uit te drukken, weten hoe anderen over je voelen, tevreden met de manier waarop 
je relaties legt, spontaan zijn), en meer aktief-zoekend, minder passief-afwachtend 
gedrag in persoonlijke en interpersoonlijke probleemsituaties. 
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tussen therapeut en klient) een konstruktieve interventie op die gebieden waar de 
klient — vanuit vervreemding en een passieve oriëntatie tegenover zijn leven — aan 
zejfconfrontatie niet toekomt. 

Van de groeibevorderaar weer terug naar de groeizoeker. Ik zou willen stellen dat 
een persoon die een stuk zelfaktualisering, integratie, vermindering van vervreem
ding, wat soepeler leven zoekt, gestimuleerd kan worden door een kontakt en een 
'klimaat' dat mogelijk in een groeitraining te vinden is. Daarbij wil ik de kantteke
ning maken dat het klimaat in de groep niet alleen gemaakt wordt door de trainer, 
maar ook door ieder groepslid. En ook is niet iedere trainer maxifnaal groeibevorde-
rend·. 

En tenslotte nog: lang niet alle deelnemers aan groei-groepen nemen deel om zo'n 
'vage' reden als het zoeken van 'een stuk zelfaktualisering, integratie, vermindering 
van vervreemding, wat soepeler leven'. Meestal zijn er gewoon heel specifieke stuk
ken onvrede waar een oplossing voor gezocht wordt: moeilijk met mensen kunnen 
omgaan, moeilijk alleen kunnen zijn, problemen in je werk, problemen met werke
loosheid, psychosomatische klachten, onvrede met je huwelijksrelatie. Of soms 
nemen mensen gewoon deel uit nieuwsgierigheid. 
Door het abstraktienivo waarop ik in het voorgaande het groeiproces besproken héb, 
heb ik misschien de indruk gewekt dat datgene wat in een training geboden wordt 
toch maar matig of slecht aansluit bij datgene wat met deelname aan een training 
gezocht wordt. 

Ik meen dat dit gedeeltelijk gezichtsbedrog is. Een 'groeigroep' biedt — in theorie 
— een gelegenheid, een stimulans, tot aandacht schenken aan iedere op dat moment 
voor jou belangrijke onvrede of behoefte, een gelegenheid tot ervaren van wat er in je 
omgaat, een stimulans te worden wie je bent — met problemen en al, als die proble
men een deel van jou zijn. Een groeigroep biedt — in theorie — een gelegenheid tot 
intensivering en uitbreiding van je ervaring van jezelf, een stimulans te worden wie je 
bent of te zijn wie je wordt. Wanneer de deelnemer van deze stimulans gebruik 
maakt, een stap doet in de richting van: worden wie hij is, aanvaarden wie hij is, 
vindt daarmee tegelijkertijd een stukje groei plaats: wat onder andere inhoudt dat 

* de hiervoor genoemde specifieke kombinatie van a t/m d-eigenschappen werd in 
het onderzoek van Lieberman es. gevonden bij drie van de vijftien trainers. De 
overige trainers hadden de aksenten anders liggen (bijv. de 'energizers' die sterke 
'emotional stimulation' toonden, de 'social engineers' die matig 'caring' waren en 
een sterke nadruk legden op 'meaning-attribution' op groepsniveau, de 'manager' 
die gekenmerkt werd door extreem gebruik maken van de 'executive function'). 
Minder deelnemers aan hun groepen waren in positieve richting veranderd (maar 
vaak nog wel meer dan in de kontrolegroep) en soms waren meer deelnemers in 
negatieve richting veranderd (bij de 'social engineers') of waren er meer deel
nemers casualty of drop-out (bij de 'energizers' en de 'manager'). 
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zijn vermogen tot zelfondersteuning wat groter wordt, dat hij op dat moment in staat 
is wat soepeler met zichzelf en met anderen te leven. 

En ik meen dat het gedeeltelijk geen gezichtsbedrog is. Een toegenomen vermogen 
tot zelf ondersteuning, wat soepeler met zichzelf en anderen leven, hoeft niet te bete
kenen dat het stuk onvrede van waaruit iemand aan een training deelnam volledig 
opgelost is — en als dat al wel zo zou zijn komt er wel weer een nieuw stuk onvrede, 
een nieuwe Onaffe zaak' naar boven. Wat in een groeiproces wèl verandert is de 
manier waarop onvrede waargenomen wordt en de manier waarop er mee omgegaan 
wordt. In een groeigroep worden — in theorie — inderdaad geen pasklare oplossin
gen geboden voor moeilijkheden die mensen hebben. In dit verband een uitspraak 
van Rogers die ik uiterst kernachtig vind: 'the teaching would destroy the learning'. 
En Perls: 'een therapeut die wil helpen is reddeloos verloren.' 

2.5. Groeien ala partnen 
Als een persoon zich ontwikkelt in de richting van kongruentie werkt dat door in 

de manier waarop hij met mensen omgaat, een proces dat versterkt kan worden 
wanneer twee partners die een (huwelijks)relatie met elkaar hebben zich ontwikkelen 
in de richting van zichzelf worden. Dit zelfaktualiseringsproces werkt door in de 
manier waarop de partners met elkaar omgaan. Hoe? En wordt de relatie er 'beter' 
door? 

Ik wil eerst op dit laatste ingaan. Hoewel ik in het vierde hoofstuk de verwachting 
zal formuleren dat de groep partners, die zich voor een parentraining opgegeven 
heeft, gemiddeld haar partnerrelatie als 'beter', 'meer bevredigend' zal gaan ervaren 
nadat zij van de training gebruik gemaakt heeft, meen ik niet dat deelname aan een 
training* per definitie tot een 'betere' relatie of tot een als beter ervaren relatie leidt. 
Dat ligt er maar aan wat je goed noemt, er ligt een bepaalde waardenoriëntatie aan 
ten grondslag. 
Zowel in amerikaanse als in nederlandse literatuur wordt gewezen op het verschil in 
waardenoriëntatie dat ten grondslag ligt aan 'traditionele-institutionele' huwelijken 
enerzijds en 'companionships' huwelijken anderzijds. In deze twee typen huwelijken 
(waartussen allerlei overgangsvormen bestaan) wordt de tevredenheid met de relatie, 
het 'goed' of 'niet goed' zijn van het huwelijk, afgemeten aan andere waarden. 

In het institutionele huwelijk zijn belangrijke faktoren: trouw aan de traditionele 
rolverdeling, zeden en gewoonten. Er is een identifikatie met traditionele maat
schappelijk waarden, en kerkelijk leven kan een belangrijke rol spelen. In deze 
huwelijken wordt het huwelijksgeluk, het goed of niet-goed zijn van het huwelijk, 
afgemeten aan de mate, waarin de partners deze waarden realiseren (b.v. religiositeit 
en man-dominantie) en vooral aan 'instrumentele' aspekten: met name het beroeps
niveau, het inkomen en de maatschappelijke status van de man en de (huis-)vrouwe
lijke taakvervulling. 

* waarbij voorondersteld dat het klimaat in de training groeibevorderend is. 
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In de — minder stabiele — 'companionship' huwelijken daarentegen ligt vooral de 
nadruk op expressieve en affektieve aspekten van de relatie, wederzijds begrip en 
aandacht, expressie van warmte naar elkaar, kameraadschap, sexuele bevrediging, 
en het huwelijksgeluk wordt vooral aan deze waarden afgemeten. (Het gaat hier om 
aksentverschillen, het is niet zo dat in institutionele huwelijken affektieve waarden 
géén rol spelen of andersom). 

In Nederland is evenals in de Verenigde Staten een tendens naar het companion-
ship-huwelijk te vinden: 

Frenken (1976, crossectional) konstateert dat middle-class-jongeren het voldoen 
aan 'companionship' waarden als belangrijker voor hun huwelijksgeluk zien dan 
middle-class-ouderen. Douma (197S, longitudinaal) vindt een vergelijkbare tendens 
in gemeenten met een lage urbanisatiegraad (het 'ingebed' zijn in maatschappij 
kerk, etc, patriarchale verhoudingen en nadruk op materiele verzorging van gezins
leden worden minder belangrijk geacht, de onderlinge 'psychologische opvang', flexi
beler relaties en meer 'open kommunikatie' worden belangrijker geacht). Toch kon, 
althans bij onderzoek in de Verenigde Staten, méér variantie in huwelijksgeluk ver
klaard worden vanuit 'instrumentele' dan vanuit 'expressieve-affektieve' variabelen 
(gebaseerd op een overzicht van onderzoek uit de zestiger jaren, Hicks en Platt, 
1970). 

Het lijkt me dat er meer affiniteit bestaat tussen de companionships- en trainings
waarden dan tussen institutionele- en trainingswaarden (zie ook pag. 12). Met andere 
woorden: ik vermoed dat deelname aan een parentraining voor 'companionship' 
partners waarschijnlijk eerder tot een door hen als 'beter' ervaren relatie leidt dan 
voor 'traditionele' partners — tenzij deze 'traditionele' waarden al enigszins in be
weging zijn. Overigens vermoed ik ook dat mensen, die hun huwelijk evalueren aan 
de hand van de wederzijdse instrumentele rolvervulling, weinig geneigd zullen zijn 
om voor hun mogelijke onvrede een oplossing te zoeken in het deelnemen dan een 
parentraining. In het hierna beschreven onderzoek had slechts één deelnemer een 
uitgesproken traditionele-instrumentele waardenoriëntatie (zijn partner evalueerde 
hun huwelijk meer aan de hand van emotionele-expressieve waarden) en hij vertelde 
ons: Ik zou liever naar een ouderwetse direktieve psycholooog of psychiater gaan, een 
man die 't vak gestudeerd heeft en die zegt: 'Wat jullie fout doen is dat en dat en dat, 
ga dát nou anders doen'. (Een uitgebreider beschrijving bij 6.4.: Suzan en Steven). 
De traditionele waardenoriëntatie kan ook in beweging komen. Doordat de 
traditionele maatschappelijke waarden waarop een oriëntatiepunt wordt gezocht in 
die maatschappij zelf steeds onduidelijker worden en verdwijnen (ik vermoed dat 
dan vooral een nieuw 'houvast' gezocht zal worden), doordat de persoon zelf zich niet 
meer zodanig met zijn of haar instrumentele rol kan identificeren dat deze als identi
teit ervaren wordt en bevrediging kan geven (de vrouw die haar huisvrouw zijn of de 
man die zijn maatschappelijke rol niet meer als iets van zichzelf beleeft), of doordat 
aan de behoeften die bij de traditionele waardenoriëntatie horen redelijk voldaan is, 
de behoeften verzadigd zijn. In dit laatste geval kan het zijn dat — analoog aan 
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Maslows theorie over hierarchische behoeften en Perls' opvatting over meest domi
nante behoeften — een zoeken naar nieuwe dimensies ontstaat. Onderzoek (Hicks 
en Platt 1970, voor de nederlandse situatie Douma 1975) ondersteunt deze veronder
stelling in zoverre dat de oriëntatie op 'companionship'-waarden het meest en het 
sterkst voorkomt bij mensen met een hogere plaats op de maatschappelijk ladder. 

De deelnemers aan parengroepen uit ons vooronderzoek (hfdst. 1.6., bijlage 1) 
brachten datgene wat ze in hun relatie anders wilden vooral onder woorden in 
termen van 'kontakt' (kommunikatie, duidelijkheid, zelf-inzicht en -expressie, zelf
expressie van de partner, leren kennen van de partner), in termen van 'nabijheid' 
(dichter bij elkaar komen), en met termen die beide elementen bevatten (een 
'diepere' relatie, meer wederzijds begrip willen). 

Het lijkt me waarschijnlijk dat, wanneer twee partners zich ontwikkelen in de 
richting van kongruentie, zichzelf worden, dit een eenduidiger uitwerking heeft op 
hun manier van kommuniceren en kontakt hebben met elkaar, dan op de mate van 
betrokkenheid en nabijheid die ze ten aanzien van elkaar ervaren. 

Over de kommunikatie: meer kontakt met jezelf is een eerste stap op weg naar 
meer kontakt met een ander. Betere kommunikatie kan mogelijk worden in die zin 
dat een zelfaktualiserende persoon een betere 'zender' wordt (zich verbaal en non-
verbaal beter kan uiten vanuit de toegenomen kongruentie, soepeler verlopen van de 
'innerlijke dialogen', minder tegenstrijdigheden uitzendt of zich althans van zijn 
tegenstrijdigheden redelijk bewust is) en een betere Ontvanger' (verbaal en non-
verbaal, beter kan luisteren vanuit diezelfde toegenomen kongruentie: dat wat uit de 
omgeving komt wordt minder vaak als ik-bedreigend ervaren en wordt minder vanuit 
de eigen behoeften vertekend, er is een zuiverder perceptie mogelijk). De kom
munikatie kan ook zuiverder worden doordat een zelfaktualiserend persoon zijn 
of haar problemen minder extemaliseert, in casu de partner daarvoor verantwoorde
lijk stelt. Het kontakt kan levendiger, dynamischer worden doordat de innerlijke 
stroom van ervaren — die verandering is — er meer in tot uitdrukking komt, en 
doordat er minder behoefte is een nieuwe ervaring zo te persen dat ze in de referen
tiekaders uit het verleden past. 

Met dit alles kan de inhoud van een boodschap nog wel zijn: 'ik werd vanochtend 
wakker met het gevoel dat ik je nooit meer wilde zien', of zo. De manier waarop een 
zelfaktualiseringsproces van twee partners doorwerkt in de betrokkenheid op elkaar, 
de ervaren 'nabijheid' van de ander, de onderlinge aantrekkingskracht, lijkt me 
minder eenduidig. In heel grote lijnen kan wellicht gesteld worden dat 'nabijheid' en 
'dicht bij een ander kunnen zijn' pas mogelijk zijn vanuit individuatie, jezelf-zijn en 
jezelf-worden, en dat de zelfaktualisering van beide partners hen beiden in staat stelt 
een meer 'voedende' (Greenwald 1973), groeiproducerende relatie te scheppen. Dat 
gescheidenheid een dimensie is van een relatie, niet een verstoring daarvan (Kempier 
1973). Dit is verwant aan een denkbeeld dat relatietherapeuten uit verschillende 
theoretische richtingen (psycho-analyse, humanistische psychologie, transaktionele 
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analyse) steeds weer naar voren brengen: dat het zoeken van een 'state of ego-fusion' 
door partners, het 'sucking-in' van de partner, een van de belangrijkste bronnen van 
moeilijkheden, verwarring en ontevredenheid binnen die relatie is (Framo 1970, 
Fried 1970, Fromm 1956, Markowitz en Kadis 1968, Laing 1961, 1964, Nevejan 
1973). 

In konkrete kan zeUaktualisering (waarbij die 'ego-mass' wat minder wordt) in
houden: het in je bestaan toelaten en integreren van een stuk van jezelf, dat je tot nu 
toe niet toeliet Omwille' van de relatie met de ander. Of het in je bestaan toelaten en 
integreren van een stuk van jezelf terwijl je partnerkeuze nu juist voor een deel ge
baseerd was op het feit dat je datzelfde stuk van jezelf ontkende, niet geïntegreerd 
had (van Emde Boas' 'ritssluiting-verhoudingen'). 

Er is, zowel in therapeutische als in trainingsliteratuur, vaak op gewezen dat wan
neer een persoon door een individuele therapie of analyse 'verbetert' of door een 
training 'groeit', deze verandering door de partner lang niet altijd met enthousiasme 
verwelkomd wordt, bedreigend kan zijn voor de partner, verwijdering kan brengen 
tussen de partners (Fox 1968, Beenen 1971, Rogers 1971). Het lijkt me een illusie te 
menen dat deze verwijdering niet zou kunnen plaatsvinden wanneer beide partners 
aan een parentraining of -therapie deelnemen. Met name in die relatie-therapeu
tische richtingen die focussen op de zelfstandigheid en identiteit van de partners (en 
die hierin verwant zijn aan de nederlandse groeigroepen voor paren) is er op gewezen 
hoe het meer zelfstandig, meer 'valide' worden van beide partners vaak in eerste 
instantie gepaard gaat met toegenomen gevoelens van verwijdering (Nevejan, 1973)*. 

Vanuit die toegenomen identiteit kunnen de partners weer naar elkaar toekomen, 
als ze dat willen. Die wil kan niet door een paren-therapie of -training gemaakt (of 
gebroken) worden. Wel kan een parengroep de partners helpen om ieder voor zich 
helderder te krijgen wat hij/zij met de ander wil. Vanuit de toegenomen identiteit 
kan het mogelijk zijn in feite 'dichter bij' die ander te komen — waarmee we terug 
zijn bij het uitgangspunt dat nabijheid pas mogelijk is vanuit individuatie. Zoals een 
van de mensen uit ons vooronderzoek schreef op de vraag, of haar gevoelens tegen
over haar partner veranderd waren door de training: 'ik voel me verder van hem weg, 
en dichter bij hem, als u begrijpt wat ik bedoel.' 

Een (paren-)groeitraining is — in theorie — een plek om even stil te staan bij wat 
er is, bij wat op dat moment belangrijk voor je is, te ervaren, mogelijke nieuwe erva
ringen toe te laten. Daar kan een stukje 'groei', zelfaktualisering uit voortkomen. 
Wat dat — in theorie, en in heel grote lijnen — in kan houden is in de voorafgaande 
paragrafen aangestipt. Op wat het — in de praktijk, en ook in grote lijnen — inge
houden heeft voor een groep deelnemers aan parentraïningen gaan we hierna in. 

* Een verwijdering die mogelijk minder scherp ervaren zal worden bij die relatie-
therapeutische richtingen, waar meer aksent ligt op het zoeken naar evenwicht 
tussen de zelfbeelden van de partners (b.v. Johnson 1968). 
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In het vierde hoofdstuk ligt het aksent meer op abstrakties: vanuit de hiervoor 
besproken theorie worden enkele veronderstellingen afgeleid (zoals: dat deelnemers 
aan parentrainingen meer zelfwaardering zullen krijgen, dat ze hun partnerrelatie 
meer zullen gaan waarderen) en wordt nagegaan of deze veronderstellingen, voor de 
deelnemende groep als geheel, juist zijn. Het vijfde hoofdstuk gaat wat meer in op 
konkrete situaties, op wat verschillende deelnemers van de training wilden en wat ze 
zelf vinden er aan gehad te hebben, afgezien van wat voor theorie dan ook. In het 
voorafgaande derde hoofdstuk wordt eerst de opzet van het onderzoek besproken. 
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Ш. DE OPZET EN DE UITVOERING VAN НЕТ ONDERZOEK 

3.1. Samenvatting vooraf. 
Nadat we in het voorjaar van 1973 via een vooronderzoek enkele indrukken opge

daan hadden omtrent wat mensen aan een training kunnen hebben, werd in septem
ber 1973 een uitgebreider onderzoek gestart. Eerst legden we kontakt met trainers of 
met trainingscentra die trainingen voor paren verzorgden. Onze vraag was, of de 
trainer (het trainingscentrum) wilde meewerken aan dit onderzoek, geen van hen 
heeft die mederwerking geweigerd. De parengroepen die deze trainers leidden, 
werden aangeduid als: 'zelfkonfrontatie en relatie voor paren', 'gestalt- en encounter-
groep voor paren', 'groeigroep voor paren of echtparen' en 'doorgaande groep voor 
paren'. Alle groepen werden geleid door twee trainers: een man en een vrouw (vaak 
zelf een echtpaar). De tijdsduur van de groepen varieerde van 6 tot 10 dagdelen 
(dagdeel: een ochtend of middag of avond). Sommige groepen waren in tijdsduur 
gespreid (een reeks wekelijkse avonden). Andere groepen waren intensief (een 
weekend van vrijdagavond tot zondagavond). In 3.2. worden wat meer gegevens 
over de trainers, de trainingen en het kontakt tussen trainers en onderzoekster ver
meld. In dit onderzoek hebben we geen trainingen bijgewoond of systematisch ge
observeerd. Onze informatie over de trainingen berust alleen op datgene, wat in 
folders door de trainer of het trainingscentrum vermeld werd (uitgebreider weerge
geven bij 3.2.) en op wat deelnemers ons later vertelden. 

De deelnemers aan de parentrainingen die wilden meewerken aan dit onderzoek 
(in totaal 19 paren) varieerden in leeftijd tussen 22 en 51 jaar. De relatieduur (vanaf 
het begin van het samenwonen) varieerde van 2 tot 25 jaar. Alle waren man-vrouw 
paren*, meestal ook getrouwd. Meer gegevens over de deelnemers en de wijze 
waarop we kontakt met hun legden, zijn opgenomen in 3.3. 

Al deze deelnemers werden door een interview(st)er** thuis bezocht vóór de eerste 
bijeenkomst van de training. De interview(st)er had een gesprek met iedere partner, 
terwijl de andere partner een reeks vragenlijsten invulde. In die vragenlijsten werd 
gevraagd: hoe sta je op dit moment tegenover jezelf, je relaties met andere mensen, 
en de relatie met je partner? De vragenlijsten worden in het vierde hoofdstuk uit
voeriger besproken. 

De deelnemers vulden in de week na afloop van de training opnieuw dezelfde 
vragenlijsten in, en drie maanden later nog eens een laatste keer. Die laatste keer — 
drie maanden na afloop van de training — had de mterview(st)er ook weer een 

• zowel voor de deelnemers- als voor de kontrole-groep werd één zelfde -sexe paar 
benaderd. Beide paren behoorden echter tot de mensen die deelname aan het 
onderzoek weigerden. 
zonder de inzet van de interviewers Amy Hahn, Frank Hertman, Miriam Floor 
en Carrie de Swaen was de follow-up van ons onderzoek ongetwijfeld minder 
volledig geweest dan hij nu is. 
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gesprek met iedere partner. Eén van de 38 mensen (de man van een paar dat inmid
dels gescheiden was) was niet bereid tot dit laatste gesprek en tot het opnieuw invul
len van de vragenlijsten. 

Uit de tot dusver verzamelde interview- en testgegevens kan iets gezegd worden 
over de veranderingsprocessen die mensen doormaken in de periode rondom hun 
training en in de drie maanden die volgden op de training. Maar daarmee is nog niet 
gezegd, dat die veranderingsprocessen ook toe te schrijven zijn aan het feit dat die 
mensen aan de training hebben deelgenomen. Immers, mensen kunnen in een 
periode van ruim drie maanden ook veranderingen doormaken zónder dat ze aan een 
training deelgenomen hebben. Het lijkt zelfs extra waarschijnlijk dat mensen veran
deringen zullen doormaken wanneer ze — zoals de deelnemers aan de parengroepen 
— min of meer behoefte hebben aan veranderingsprocessen. 

Om na te kunnen gaan of de mogelijke veranderingen van de deelnemers ook 
werkelijk toe te schrijven zijn aan het feit dat ze deelgenomen hebben aan een paren
training, zouden we eigenlijk óók moeten weten: hoe zouden dezelfde mensen zich 
ontwikkeld hebben als ze niet hadden deelgenomen aan een parentraining? En dat 
kunnen we niet weten. 

Om toch een beeld te krijgen van hoe mensen, die aan een training zouden willen 
deelnemen, zich kunnen ontwikkelen wanneer ze niet aan een training deelnemen, 
zijn de vragenlijsten ook voorgelegd aan een andere groep mensen, de kontrolegroep. 
Deze 18 paren hadden zich ook opgegeven voor deelname aan een parentraining óf 
voor deelname aan een langerdurende groepstherapie voor paren, zodat het waar
schijnlijk is dat ook zij min of meer behoefte hadden aan veranderingsprocessen. 
Deze mensen moesten echter enige tijd wachten voor de training of therapie begon. 
Zo was het voor ons mogelijk een indruk te krijgen van de veranderingsprocessen van 
mensen, die wél aan een paren-training of -therapie wilden deelnemen, maar daar 
nog niet aan begonnen waren. Deze 18 (alle man-vrouw) paren zijn ook twee maal 
thuis bezocht en geïnterviewd en zij hebben ook driemaal de vragenlijsten ingevuld. 
Eén van deze 36 mensen (de man van een paar dat inmiddels gescheiden leefde) was 
niet bereid tot het laatste gesprek, maar hij heeft wel de vragenlijsten een derde maal 
willen invullen. 

De kontrolegroep is qua leeftijd (van 26 tot 56 jaar) en relatieduur (van 2 tot 29 
jaar) vergelijkbaar met de groep van 38 ge trainden. Meer gedetailleerde gegevens 
over de kontrolegroep zijn opgenomen in 3.4. 

In 3.5. worden meer gegevens vermeld over de wijze waarop interviews en vragen
lijsten zijn afgenomen. De inhoud van de vragenlijsten wordt in latere hoofdstukken 
verder besproken. In 3.6. wordt een overzichtsschema van het onderzoek weerge
geven. In 3.7. wordt meer gedetailleerd ingegaan op de vergelijkbaarheid van de 
getrainde- en de kontrole-groep. Deze twee groepen zijn in grote lijnen wel vergelijk
baar — beiden willen in het algemeen veranderingsprocessen, de mensen zijn qua 
leeftijd en relatieduur vergelijkbaar — maar er zijn toch ook wel verschillen tussen 
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de groepen. Zo willen méér mensen uit de kontrole- dan uit de getrainde groep 
veranderingsprocessen in de relatie met de partner, terwijl méér mensen uit de 
getrainde groep ontevreden zijn over hoe ze 'in het algemeen' in relaties met 
medemensen funktioneren. 

De vraag, of de veranderingsprocessen die de deelnemers doormaakten in de tijd 
rondom hun training en in de drie maanden die daarop volgden, toe te schrijven zijn 
aan deelname aan de training, wordt beantwoord door de veranderingsprocessen van 
de getrainden te vergelijken met de veranderingsprocessen van de mensen uit de 
kontrolegroep. De meeste van die vergelijkingen worden beschreven in het vierde 
hoofdstuk. In 3.8. wordt ingegaan op de statistische techniek die gebruikt is bij de 
meeste getrainde- vs. kontrolegroep-vergelijkingen. 

3.2. De trainen en de trainingen. 
Vanaf de zomer van '73 hebben we kontakt gezocht met alle ons bekende trainers 

of trainingscentra die trainingen voor paren verzorgden. Daarbij werden die trainin
gen uitgesloten die (zoals weergegeven in de folder die de trainer/het trainingsinsti
tuut uitgaf) niet duidelijk aan de 'groei'-beweging verwant waren (b.v. 'training in 
gespreksvoering'), of die korter dan vijf of langer dan vijftien sessies duurden. Uit
eindelijk waren in totaal tien trainers — die allen in een man-vrouw paar samen
werkten — bij dit onderzoek betrokken. 

Het aantal jaren ervaring, dat deze train(st)ers hadden in het leiden van groei-
groepen varieerde van een half tot zes jaar (bij iedere training was tenminste één 
trainer met tenminste drie jaar ervaring betrokken). Alle trainers hadden tenminste 
één, maar meestal meer van de volgende opleidingen gevolgd (of volgen die nog): 
opleiding sensitiviteitstrainer R.I.T. (Leuven), training in het leiden en begeleiding 
van groepen (IVC), de negen maanden groep van Center, voortgezette opleiding 
groepswerk (Nijmegen), opleiding Trainers Individuele en Relationele Groei, opl. 
Ned. Gestaltinstituut, opleidingen in groepspsychotherapie, psychodrama, psycho-
synthese en bio-energetica. De voorafgaande opleiding varieerde sterk: sociaal
psycholoog (2x), theoloog (lx), M.O. Engels (lx), student ontwikkelingspsychologie 
(lx), sociale akademie (3x), student klinische psychologie (lx), socioloog (lx). 

De door deze train(st)ers geleide trainingen rondom welke ons onderzoek verricht 
werd, waren: 
a. Groepen voor 'zelfkonfrontatie en relatie voor paren '. 
Hierbij waren in totaal vier trainers betrokken. Ons kontakt met de deelnemers aan 
deze groepen werd tot stand gebracht via het betrokken trainingscentrum, geen van 
de vier trainers zelf was op de hoogte van wat het onderzoek inhield. Ruim de helft 
van de paren uit ons onderzoek nam aan deze groepen deel (10 paren). Tijdsduur 
van de training: van vrijdagavond tot zondagavond, waarbij een vervolgweekend 
(eveneens van vrijdagavond tot zondagavond) mogelijk was (4 paren hebben ¿ich ook 
voor dit vervolgweekend opgegeven). 
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De folder: 'de werkwijze in zelfkonfrontatìe en relatíegroepen is een integratie van 
methoden uit de sensitiviteitstraming en groepspsychotherapie (o.a. gestalt en 
psychodrama). Vanuit de konfrontatie met de eigen belevingswereld richten de deel
nemers zich op hun mogelijkheden en beperkingen om relaties met anderen aan te 
gaan. Relaties waarin zij zichzelf kunnen zijn en gevoelsmatige verbondenheid 
kunnen ervaren. Relaties waarbinnen ook de eigen lichamelijkheid centraler komt te 
staan. In de groepen voor paren wordt naar mogelijkheden gezocht om door het spel 
en duel in de partnerrelatie heen te zien en het 'eigene' wat de partners verbindt op 
zijn waarde voor ieder te toetsen'. 

b. Een 'groeigroep voor paren of echtparen '. 
De twee trainers waren op de hoogte van de vraagstelling van ons onderzoek ('wat 
kun je aan parentrainingen hebben'), maar waren niet op de hoogte van de inhoud 
van de vragenlijsten. Vijf paren uit ons onderzoek namen aan deze groep deel. 
Tijdsduur: 10 dinsdagavonden, gevolgd door een follow-up dag. 
De folder: 'onze trainingsprogramma's zijn gericht op de persoonlijke en maat
schappelijke groei van cliënten en trainers. Wij willen geen scheidingslijn trekken 
tussen preventie en therapie. Met die persoonlijke en maatschappelijke groei bedoe
len wij: 
— dat je meer vanuit je eigen keuze gaat reageren dan vanuit angst voor wat 

anderen zeggen of denken. Dat je je leven steeds meer zelf bepaalt en je minder 
laat manipuleren door gewoonten, automatische reacties, ouderlijke of maat
schappelijke normen, werkgevers of machthebbers. 

— dat je leert luisteren, niet alleen naar wat iemand zegt, maar ook naar wie er 
achter die woorden zit: je bewust wordt van wat er gebeurt in de stroom van jezelf 
naar de ander en van de ander naar jou toe. 

— dat je leert je gevoelens te accepteren, uiten en hanteren in funktie van je eigen 
groei en van je maatschappelijke taak. 
Datje leert om te gaan met angst, agressie, genot, vreugde, verdriet, verwachtin
gen, en een ingang te vinden naar een reële manier van samenleven en samen
werken. Zien hoe belangrijk het is jezelf en anderen te aanvaarden. Ontdekken 
hoeveel energie je gebruikt om jezelf lam te leggen en hoe je die energie ook kunt 
vrijmaken om te leven. 

— dat je vanuit ervaring kennis maakt met methodieken waarmee veranderingen tot 
stand kunnen komen in je persoonlijke leven en in het leven van de groep (gezin-
werk-maatschappij). 

c. Een'doorgaande groep voor paren'. 
Deze twee trainers wilden en kregen inzage in de vragenlijsten, enkele weken voor de 
groep zou starten. Drie paren uit ons onderzoek namen aan deze groep deel. Tijds
duur: vier woensdagavonden en in de eerste week, en tussen de eerste twee woens
dagavonden ook de hele zaterdag (ochtend, middag en avond). 

De folder: 'doorgaande groepen zijn in het bijzonder van nut voor mensen die een 
voortdurende groei willen ervaren, omdat ze langer doorgaan wordt men in staat 
gesteld op een praktische wijze, in het leven van alledag, de groei die ervaren is in de 
groep uit te proberen. De groep voor paren zal vooral gericht zijn op de speciale 
behoeften en problemen die opkomen als twee mensen een vaste relatie zijn aange
gaan'. Het trainingscentrum '... biedt een omgeving waarin mensen zichzelf kunnen 
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ontdekken en nieuwe manieren verkennen om zich uit te drukken en met anderen in 
relatie te treden. We willen het integreren van verstand, lichaam, gevoelens en 
intuïtie vergemakkelijken door middel van ontmoeting (encounter), gestalt, psycho-
synthese, bio-energetica, zintuiglijke bewustwording, enlightenment intensive, en 
technieken voor lichaam en geest. Deze wegen tot groei vormen de basis van de uit de 
humanistische psychologie ontstane 'human potential' beweging, die de nadruk legt 
op het ondervindelijk leren in kleine groepen.' In een brief aan de deelnemers van de 
parengroep vertelden de trainers' ... wat meer over onze ideeën. Deze parengroep 
zien wij als een mogelijkheid waarin je kunt werken aan een partnerschap gebaseerd 
op twee zelfstandige mensen. Dat wil zeggen: dat je ondekt wie je partner is en niet 
wie je hoopt dat hij/zij is, dat je je eigen behoeften in jullie relatie duidelijk maakt, 
dat je onderzoekt wat je wel en niet kan geven en nemen in je relatie. We knopen 
zoveel mogelijk aan bij wat op elk moment zich tussen de paren/partners afspeelt, 
gebruik makend van op dat moment geschikte werkwijzen'. 

d. Een 'gestalt-en encounter-groep voor paren'. 
Deze twee trainers waren wèl op de hoogte van de vraagstelling van ons onderzoek 
maar niet van de inhoud van de vragenlijsten. Eén paar uit ons onderzoek nam aan 
deze groep deel. Tijdsduur: tien maandagavonden. 
De folder: 'belangstellenden voor deelname zal ik uitnodigen voor een gesprek, 
waarin van mijn kant behoefte bestaat om de motivatie voor deelname door te 
spreken, tegelijk met de mogelijkheden en beperkingen van encounter en/of gestalt-
therapie'. 

Onze informatie over de trainingen en de trainers beperkt zich tot het bovenstaan
de. We hebben de genoemde trainingen niet geobserveerd, we hebben de deelnemers 
niet gevraagd hoe zij de trainers zagen. Hoewel ongeveer de helft van de deelnemers 
aan een 'intensieve' groep en de andere helft aan een 'gespreide' groep deelnam, 
zullen we uit dit onderzoek geen konklusies kunnen trekken over of 'intensief' dan 
wel 'gespreid' trainen wenselijker is (het 'intensief' vs. 'gespreid' is niet te onder
scheiden van de trainers variabele). Uit het eerder genoemde onderzoek van Lieber-
man, Yalom en Miles (1973) is duidelijk geworden dat ook de persoonlijkheid, de 
kwaliteiten en het gedrag van de trainer belangrijk zijn voor datgene wat een 
deelnemer uit een training halen kan. In ons onderzoek moesten we de vraagstelling 
echter beperken: een onderzoek waarin ook de trainers als variabele waren betrok
ken zou om een veel bredere opzet hebben gevraagd. Ons onderzoek beperkt zich tot 
de vraag, wat mensen die deelnamen aan een in 1973-1974 op de 'markt' zijnde 
parentraining, aan die deelname gehad hebben. 

З.Э. De deelnemen aan de trainingen. 
Met de deelnemers aan de onder 3.2. e. genoemde groepen hebben wij direkt 

kontakt.gezocht. De trainers van de groepen b,cend wilden eerst zelf de deelnemers 
toestemming vragen om hun namen aan ons te mogen geven. Geen van de 
deelnemers heeft die toestemming geweigerd. Van onze kant waren de enige restrik-
ties, dat we alleen op dat moment samenwonende partners in het onderzoek wilden 
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betrekken, en dat beide partners aan het onderzoek moesten willen meewerken. We 
zochten eerst telefonisch kontakt met de deelnemers*. Tegenover de negentien paren 
die wilden meewerken stonden vier paren die dat niet wilden. ** 

In het algemeen nemen de negentien paren een 'hogere' plaats op de maatschap
pelijke ladder in. Afgaand op de beroepen heeft bij negen paren tenminste één van 
de partners een akademische of hogere beroepsopleiding, bij zeven paren(tenminste 
een van de partners) een middelbare (beroeps-) opleiding, en bij drie paren (beide 
partners) een lagere (beroeps·) opleiding. Er zijn relatief veel (acht van de negentien) 
paren die geen thuiswonende kinderen hebben, en relatief veel (twaalf van de negen
tien) vrouwen oefenen een 'erkend' beroep uit. 
Waarschijnlijk houdt de ongelijke verdeling naar milieu voor een deel verband met 
mogelijke verschillen in waardenoriëntatie tussen huwelijkspartners uit 'hogere' en 
'lagere' milieu's, zoals we beschreven in hoofdstuk 2. Uit een (amerikaans) 
onderzoek bleek ook dat, toen mensen de gelegenheid geboden werd om in het kader 
van een onderzoeksprojekt 'marital counseling' te krijgen (waarbij één van de drie 
counselingmogelijkheden bestond uit deelname aan een encountergroep), partners 
uit 'hogere' milieu's hier belangrijk vaker gebruik van maakten dan partners met 
minder scholing en een lager inkomen (Kirby en Davis 1972). 

Alvorens wat meer in te gaan op de motieven van de deelnemers om zich op te 
geven voor een training, wil ik de aandacht vestigen op iets dat mij nogal belangrijk 
lijkt. Betrekkelijk veel 'groei'trainingen die gegeven worden maken min of meer deel 
uit van een opleidingspakket (bij studenten in sociale vakken, aan sociale akade-
mies), en vrij veel onderzoek rondom trainingen betreft groepen studenten. Zo werd 
het eerder genoemde onderzoek van Liebennan, Yalom en Miles uitgevoerd onder 
groepen studenten, die in het kader van een kursus over 'rassen en vooroordelen' een 
encountergroep konden volgen, als ze dat wilden. Voor deelname aan de training 
kregen deze studenten drie 'units of academie credit' toe, m.a.w. als ze aan de 
training deelnamen telde dat mee als deel van hun opleidingspakket (mogelijk 
betekende dat een werkgroepje minder of wat boeken op een literatuurlijst voor een 
tentamen minder). Ik heb het sterke vermoeden dat deze groep qua motivatie, en 
mogelijk ook qua welzijn, niet te vergelijken is met een groep mensen die uit zichzelf 

* Doordat we vaak onder tijdsdruk werkten (we kregen de deelnemerslijst zelden 
eerder dan een week voor het begin van de training) hebben we soms zelf een se-
lektie uit de deelnemerslijst moeten maken. Deze selektie was in zoverre selektief 
dat we de voorkeur gaven aan deelnemers die woonden in plaatsen die bereikbaar 
zijn met openbaar vervoer (twee interviewsters maakten geen gebruik van auto's 
de derde zat — in die tijd — met de olie-krisis). Afstand was geen bezwaar, moei
lijke bereikbaarheid wel. 

** Driemaal lag de weigering in de sfeer van 'geen invasie van de privacy' willen ('ik 
heb geen zin om persoonlijke zaken uit te kauwen', 'we wonen vlak bij het 
NISSO, we zouden u op straat kunnen tegenkomen'), het vierde paar gaf aan er 
niet zoveel tijd (we vroegen veel tijd) in te willen stoppen. 
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een training zoekt en daar enkele honderden guldens voor betaalt. Ik vermoed dat de 
groep mensen, die deelnam aan de hier beschreven parentrainingen, sterker gemoti
veerd was om iets in zichzelf of hun partnerrelatie te veranderen, dan — bijvoorbeeld 
— de groep studenten uit het Lieberman c.s. onderzoek. Bewijzen kan ik het niet, 
het lijkt me wel erg plausibel. 

Bij zes (overwegend jongere) van de negentien paren noemden beide partners hun 
relatie goed: het motief om aan de training deel te nemen kwam hier niet in de eerste 
plaats uit de aard van de relatie tussen de partners. In drie gevallen wilde één van de 
partners een stuk verandering in zichzelf (die gewilde veranderingen betroffen 
zelfvertrouwen, het uiten van gevoelens en het funktioneren in sollicitatiesituaties) 
terwijl de andere partner meeging om erbij te zijn, ev. om mogelijke misverstanden, 
jaloezie etc. in het onderlinge kontakt na de training te vermijden. In een geval 
namen de partners deel uit nieuwsgierigheid. Twee paren die met elkaar bevriend 
waren namen aan eenzelfde training deel om het onderlinge kontakt (tussen de 
paren) te verbeteren. Bij de andere dertien paren noemde tenminste één van de 
partners de relatie betrekkelijk of sterk konfliktueus of onbevredigend, in een enkel 
geval waren de partners met elkaar in een duidelijke krisissituatie. Drie personen 
(uit drie verschillende partnerrelaties) beschouwden de deelname aan de training 'als 
een van de laatste strohalmen willen we ooit nog iets van onze relatie maken'. 

Toch zijn de 38 deelnemers, althans in de mate waarin ze (on)tevreden zijn over de 
aandacht, aanvaarding, ruimte en affektie die de partner geeft en in de mate waarin 
ze denken dat de partner (on)tevreden is over aandacht, aanvaarding, ruimte en 
affektie die ze zelf geven, nauwelijks verschillend van het gemiddelde nederlandse 
huwelijk uit de sociaalekonomische middenklasse*. Het belangrijkst verschil ligt in 
de mate, waarin de deelnemers denken dat de partner ontevreden is over de ruimte 
die ze bieden, bijvoorbeeld: denken dat de partner zou willen dat hem/haar niet zo 
vaak gezegd wordt waar hij /zij zich allemaal aan te houden heeft (behoefte aan 
ruimte in MATE II). Er zijn nog enkele andere verschillen, en ook is de spreiding in 
de deelnemersgroep — althans voor vrouwen — vaak groter dan de spreiding in de 
middle-class populatie, maar ik vind de verschillen weinig indrukwekkend. De 
geïnteresseerde lezer oordele voor zichzelf: gedetailleerde gegevens zijn opgenomen 
in bijlage 2. 

Voor de meer ontevreden huwelijkspartners lag het motief om aan de training deel 
te nemen vaker binnen de relatie: meer kontakt, meer nabijheid, of meer duidelijk
heid willen. Voor de deelnemende groep als geheel geldt echter ook dat nog vrjj veel 
mensen ontevreden waren over de manier waarop ze 'in het algemeen' in relaties met 
mensen funktioneerden. Dit zal verder toegelicht worden Ьц de in 3.7. beschreven 
vergelijking tussen de getrainden en de kontrolegroep. 

* Een vergelijking die mogelijk is door de MATE-skores (pretest) van de deelnemers 
te vergelijken met de landelijk middle-class nonnen (Frenken 1971) voor de 
MATE I en MATE II. Deze test wordt in dit verslag uitgebreider beschreven in 
het vierde hoofdstuk. 
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Tenslotte: van één persoon (de man van een paar dat inmiddels gescheiden was) heb
ben we in het geheel geen follow-up gegevens. Zijn partner heeft de twee vragenlijs
ten die betrekking hadden op de onderlinge relatie niet ingevuld. Een ander paar, 
dat eveneens gescheiden was, heeft één van deze twee vragenlijsten niet ingevuld. 

3.4. De kontrolegroep. 
Bij de start van het onderzoek waren we erg pessimistisch over de mogelijkheid, de 

gehele kontrolegroep samen te kunnen stellen uit mensen, die op een wachtlijst voor 
een ρ aren training stonden. Het zou methodologisch gezien wel beter zijn — het is 
immers waarschijnlijk dat mensen die zich voor deelname aan een parentraining op
geven op belangrijke punten verschillen van mensen die dat niet doen (vgl. Krupinski 
en Farmer 1973). We gingen er echter vanuit dat het niet volledig haalbaar zou zijn. 
Vandaar dat we (in september 1973) uitgingen van een kompromis: zoveel mogelijk 
wachtlijstmensen, voor het overige mensen die vroeger wel eens aan een training 
deelgenomen hebben, maar deze training al minimaal een jaar achter de rug 
hebben. We zochten dus ook kontakt met ex-deelnemers (totaal 8 paren). Tijdens de 
uitvoering van het onderzoek bleken de pretestgegevens van deze ex-deelnemers 
echter af te wijken van de pretestgegevens van de eerste nog te trainen deelnemers. 
Uiteindelijk hebben we toch besloten te proberen de hele kontrolegroep samen te 
stellen uit wachtlijstmensen*. Dat is gelukt, zij het dat in de uiteindelijke kontrole
groep ook acht (van de achttien) paren afkomstig zijn van een wachtlijst voor een 
langer durende groepstherapie voor echtparen**. De andere tien paren hadden zich 
opgegeven voor groeigroepen voor paren die vergelijkbaar zijn met de bij 3.2. be
schreven groepen. Eén van deze tien paren maakte later ook deel uit van de bij 3.3. 
beschreven getrainde groep (m.a.w. één paar was kontrolepaar voor zichzelf). 

De wijze waarop we kontakt legden met de mensen uit de kontrolegroep verliep 
analoog aan de wijze waarop we kontakt legden met de deelnemers. Tegenover de 
achttien paren die wilden meewerken stonden vijf paren die dat niet wilden***. Na het 
eerste telefonische kontakt kregen de partners die wilden meewerken schriftelijk in
formatie over het onderzoek toegestuurd (bijlage 3). 

* De pretestgegevens van de ex-deelnemers hebben meegedraaid bij in hoofdstuk 4 
beschreven schaalkonstrukties (die dus gebaseerd waren op η = 90), maar hun 
'post' en 'follow-up' gegevens worden in dit verslag niet besproken. Ik hoop er 
elders een artikel aan te wijden. 

** Zes van deze acht echtparen zijn ook nog het eerste jaar van hun deelname aan 
de groepstherapie achtervolgd met onze interviews en vragenlijsten. Ook hierover 
hoop ik, in samenwerking met Mare Nevejan, elders verslag te doen. 

·** Tweemaal 'geen zin', eenmaal 'geen tijd', eenmaal 'ik vertel het toch al zo moei
lijk, wil het niet ook u nog vertellen', en een (zelfde sexe) paar weigerde om de sex-
rol-gebonden inhoud /an een van de vragenlijsten (een bezwaar dat overigens 
ook door vele man-vrouw paren naar voren werd gebracht). 
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Ook de 18 paren uit de kontrolegroep nemen 'hogere' plaatsen op de maatschap
pelijke ladder in, en ook hier treffen we een relatief hoog percentage paren zonder 
thuiswonende kinderen en vrouwen met een 'erkend' beroep aan. Uit de interviews 
(en uit de testgegevens) komt naar voren dat de partnerrelatie wat vaker als onbevre
digend beleefd wordt (in vergelijking met de deelnemersgroep). Er zijn vaker kon-
flikten over buitenechtelijke relaties. Maar duidelijke krisissituaties zijn ongeveer 
even frekwent als in de deelnemersgroep (twee personen — uit twee verschillende 
partnerrelaties — zien hun deelname aan de therapie of de training als 'een van de 
laatste strohalmen'). Er is — gemiddeld — meer onvrede over de relatie met de part
ner en minder onvrede over relaties met mensen 'in het algemeen'. Deze gegevens 
worden nog wat gedetailleerder besproken bij 3.7. Hier wil ik er slechts nadruk op 
leggen, dat het méér klagen over de relatie met de partner niet (zoals waarschijn
lijk zou lijken) overwegend komt van de mensen die op de wachtlijst staan voor de 
langerdurende therapie, maar juist van de mensen die op de wachtlijst staan voor de 
korter durende training voor echtparen. 

Bij de follow-up hadden vier van de achttien paren inmiddels besloten niet aan de 
training of therapie deel te nemen. In een geval was het oorspronkelijke konflikt min 
of meer opgelost, in een geval durfde een van de partners uiteindelijk toch niet uit 
angst 'dat er teveel losgemaakt zou worden', in een geval was het oorspronkelijke 
konflikt zozeer toegespitst dat de partners gescheiden leefden en geen heil in deel
name zagen, in het laatste geval had het paar de training afgezegd om in plaats daar
van aan een groepstherapie op een bureau voor levens- en gezinsmoeilijkheden deel 
te nemen. 

Eén persoon heeft het follow-up gesprek geweigerd, maar geen van de mensen uit 
de kontrolegroep heeft geweigerd vragenlijsten in te vullen. Toch ontbreken enkele 
gegevens door een fout van onze kant. Vier paren hebben bij de follow-up een open 
schriftelijke vraag naar veranderingen in relationeel funktioneren niet beantwoord — 
doordat de interview(st)er zonder deze vragenlijst naar de betrokken paren was toege
gaan. Op het moment dat we deze fout ontdekten, hadden de paren hun training of 
het begin van de therapie al achter de rug. De fout kon niet meer hersteld worden. 

3.5. Verdere uitvoering. 
Hier nog iets over de gang van zaken in het kontakt tussen interview(st)ers en deel

nemers aan het onderzoek. 
Bij het werk waren in totaal vier interview(st)ers betrokken (drie bij de getrainde-

en drie bij de kontrolegroep). We streefden ernaar dat het huisbezoek bij de 
follow-up zo veel mogelijk door dezelfde interview(st)er werd afgelegd die het paar 
bij de pretest thuis bezocht had. Dit was twee keer niet realiseerbaar. 

Pretest, (zowel voor de deelnemers als voor de kontrolegroep:) via huisbezoek. De 
interview(st)er vertelde iets over de onafhankelijkheid van trainer/therapeut ener
zijds en onderzoekers anderzijds: gespreks- en testgegevens zouden niet vóór de trai
ning/therapie aan de trainer/therapeut gegeven worden, daarna alleen als de betrok-
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kene erin toestemde. De interview(st)er had met beide partners afzonderlijk een ge
sprek. Tijdens het gesprek met de eerste partner vulde de tweede partner vragenlijs
ten in in een andere kamer, daarna werd de situatie omgedraaid. Iedere interview-
(st)er hanteerde hierbij een systematische afwisseling: d.w.z. wanneer bij het eerste 
paar dat de interview(st)er bezocht de man de eerst-geïnterviewde was en de vrouw 
eerst vragenlijsten invulde, werd bij het volgende paar dat deze mterview(st)er bezocht 
de vrouw de eerst-geïnterviewde en vulde de man eerst de vragenlijsten in. De tijdsduur 
van de gesprekken varieerde van een half uar tot een uur, de tijd die nodig was om de 
vragenlijsten in te vullen van drie tot vijf kwartier. Het gesprek had voor deelnemers 
en kontrolegroep dezelfde inhoud: hoe bent u er toe gekomen zich voor deze training 
(therapie) op te geven, en wat hoopt u met uw deelname te bereiken. De interviews 
waren volledig open, en de interview(st)ers hadden slechts één leidraad: niet 'door te 
prikken' wanneer de geïnterviewde zelf een bepaald onderwerp niet aan leek te durven 
of willen, alleen zo goed mogelijk te weerspiegelen en (eventueel in andere woorden) 
samen proberen te vatten, en door te vragen op wat de geïnterviewde zelf bracht. 
Soms waren het gesprekken die de geïnterviewden (de interview(st)ers trouwens ook) 
sterk raakten, veel betekenden. Soms wilden de geïnterviewden na het eerste gesprek 
verder kontakt met de interview(st)er. Dit kwam overigens vaker voor in de kontrole
groep, bij mensen die nog niet direkt aan een training (of therapie) zouden 
deelnemen. Dat verdere kontakt is er soms geweest, maar was tussen pre- en follow-
up-test beperkt tot telefonisch kontakt. 

Posttest. Bij het eerste gesprek werd voor iedere persoon een envelop met vragen
lijsten en een retourenvelop achtergelaten. Aan de deelnemers aan trainingen werd 
gevraagd de vragenlijsten in te vullen en aan ons toe te sturen binnen een week na af
loop van de training. Aan de mensen uit de kontrolegroep werd gevraagd hetzelfde te 
doen één week na de pretest. De posttest vond voor de kontrolegroep dus sneller na 
de pretest plaats, dan voor die getrainden die deelnamen aan een gespreide training. 
Door de tijdsdruk bij de kontrolegroep (in verband met de naderende training of 
therapie) was er geen eleganter oplossing mogelijk. 

Alle deelnemers aan het onderzoek werden verzocht de lijsten onafhankelijk van 
de partner in te vullen. Maar — anders dan voor de pre- en follow-up gegevens — we 
weten niet of dat ook gebeurd is. Het is, zowel voor de deelnemers- als voor de kon
trolegroep, mogelijk dat de postgegevens beïnvloed zijn door 'sociale wenselijkheid 
tegenover de partner'. 

Follow-up. Gang van zaken identiek aan de pretest. De inhoud van het interview 
voor de inmiddels getrainde groep: vindt u dat u iets aan de training gehad heeft of 
niet, wat wel, wat niet? Is er (in punten die als wensen naar voren werden gebracht in 
het pre-gesprek) iets veranderd of niet? Voor de kontrolegroep: vindt u dat er sinds 
ons eerste gesprek dingen voor u veranderd zijn of niet? Is er (in punten die als wen
sen naar voren werden gebracht in het pre-gesprek) iets veranderd of niet? Wat hoopt 
u op dit moment met deelname aan de therapie/training te bereiken? 
Door de tijdsdruk bij de kontrolegroep (het laatste huisbezoek moest afgelegd zijn 
vóór het begin van de therapie of training) was het bij sommige paren niet mogelijk 
om tussen de tweede en de derde testafname drie maanden te laten verlopen. De 
tijdsduur tussen deze twee tijdstippen liep uiteen van zes weken tot vier maanden en 
was — gemiddeld voor de gehele kontrolegroep — twee en een halve maand. 
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3.6. Onderzoekwhenui. 

PRE (via huisbezoek) 

Voor getrainden alleen: 
Vragenlijsten trainings
perceptie: 

— gevaar/veilig 
— namaak/oprecht 
— anticiperen van 

verandering in relatie
vaardigheden 

— anticiperen van gele
genheid tot kontakt 

Voor getrainde- en 
kontrole-groep: 

Interview I 

Gewilde veranderingen 
Vragenlijsten ZELF 
— zelfwaardering 
— innerlijk welbevinden 
— interne/externe 

beheersing 
Vragenlijsten RELATIES 
— relatievaardigheden 
— gelegenheid tot 

kontakt 

Vragenlijsten 
PARTNERRELATIE 
— relatiewaardering 

(semantische 
differentiaal) 

— overeenstemming in 
perceptie (MATE) 

POST (via de post) 

— een open schriftelijke 
vraag naar de 
trainingservaring 

— vragenlijst: wat 
gebeurde tussen per
soon en zijn/haar 
partner tijdens de 
training 

— vragenlijst: wat 
gebeurde tussen per
soon en de groep 
tijdens de training 

— zelfwaardering 
— innerlijk welbevinden 
— interne/externe 

beheersing 

— relatiewaardering 

— overeenstemming in 
perceptie 

FOLLOW-UP 
(drie mnd.) (via huisbez.) 

Interview II 

Gewilde veranderingen 

— zelfwaardering 
— innerlijk welbevinden 
— interne/externe 

beheersing 

— relatievaardigheden 
— gelegenheid tot 

kontakt 
— open (schriftelijke) 

vraag naar verande
ringen in het omgaan 
met mensen + beoor
deling door partner 

— relatiewaardering 

— overeenstemming in 
perceptie 
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3.7. Over de vergeltyklng van deelnemen- en kontrolegroep. 
De centrale vraag uit dit onderzoek: wat kunnen mensen aan een parentraining 

hebben. Een aanzet tot een antwoord op die vraag wordt gezocht door de ontwik
kelingsprocessen van mensen die aan een training deelnamen te vergelijken met de 
ontwikkelingsprocessen van mensen die op een wachtlijst voor een training of 
therapie stonden. In deze paragraaf wil ik eerst enkele opmerkingen (1 t/m 4) 
maken die deze vergelijkingen betreffen. Tenslotte — bij 5 — ga ik in op de verge
lijkbaarheid van deelnemers- en kontrolegroep, op grond van de pretestgegevens. 

3.7.1. Overrandomisering. 
De deelnemersgroep en de kontrolegroep zijn niet at random samengesteld. Het is 

mogelijk, dat zich in de kontrolegroep mensen bevinden die op een wachtlijst staan 
omdat ze het volgen van de training of therapie nog maar liever verre van zich 
houden (in tegenstelling tot mensen die op een wachtlijst staan omdat het volgen van 
een training of therapie voorlopig door 'externe' faktoren niet mogelijk is). 

Uit het interviewmateriaal van de kontrolegroep krijg ik de indruk dat bij vier 
paren tenminste één van de partners de training inderdaad liever ver weg dan dicht
bij zag*. Bij de andere paren overwegen andere faktoren, de meest frekwente: men 
had zijn of haar zinnen op een bepaalde train(st)er of therapeut gezet, en deze train-
(st)er of therapeut had inderdaad een wachtlijst. Ik geef deze indrukken uit het 
interviewmateriaal voor wat ze zijn: indrukken, geen bewijzen. 

3.7.2. Overplacebo-kontrole. 
De kontrole-groep is geen 'placebo'-kontrolegroep. Er is geen kontrole voor zoge

naamde 'niet-specifieke' faktoren zoals: denken dat je aan een training deelneemt, 
veranderingen daarvan verwachten, groepsenthousiasme. De lezer die geïnteresseerd 
is in een dergelijk onderzoek zij verwezen naar een artikel van McCardel en Murray 
(1974). Deelnemers aan een 'niet-gestruktureerd ontspanningsweekend dat de 
fysieke en mentale stress van het leven van alledag zal verlichten' blijken bijna even
veel te veranderen als deelnemers aan een trainingsweekend en méér te veranderen 
dan een 'thuisblijvende' kontrolegroep. McCardel en Murray geven in hun artikel 
ook uitgebreid de theoretische gedachtengang weer die achter dit experiment ligt. 
Ik zou er zelf het volgende over willen zeggen. Het lijkt me zinvol om voor zover dat 
mogelijk is, onderzoek te doen waarin geprobeerd wordt die faktoren te isoleren die 
bijdragen tot verandering. Ik zou zelf echter het bij elkaar brengen van een groep 
mensen — op de wijze van McCardels en Murray's placebo-kontrolegroep — niet 
een 'niet-specifieke faktor' noemen. Reden: de in hoofdstuk twee beschreven theore
tische gedachten over hoe groei kan plaatsvinden, over voorwaarden tot groei en over 
wat groeibevorderende relaties zijn. Het lijkt me dat de kans op het vinden van groei-

* Iets wat overigens ook gezegd kan worden van enkele paren uit de deelnemers-
groep, voor wie de training inderdaad dichtbij was. 
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bevorderende relaties in een placebo-kontrolegroep ongeveer gelijk is aan de kans op 
het vinden van groeibevorderende relaties in een 'leiderloze' training zoals door 
Lieberman es. beschreven*. Aan dit onderwerp zitten veel meer haken en ogen vast 
dan ik hier beschrijf. 

Ik laat het bij een konklusie: als uit het onderhavige onderzoek zou blijken, dat 
deelnemers aan trainingen méér veranderen dan de wachtlijstkontrolegroep, is (met 
de huidige onderzoeksopzet): 

— niet bewezen dat dezelfde veranderingen niet óók hadden kunnen plaats 
vinden wanneer de deelnemers voor dezelfde tijdsduur, in dezelfde groep, op 
dezelfde plaats bij elkaar waren gekomen zónder de betrokken trainers maar 
mèt een man en een vrouw die zich groepsleiders noemden, dezelfde ƒ 250,— 
ƒ 750,— (per paar) aannamen en vervolgens voorstelden te gaan volleyballen; 

— is wèl bewezen dat deze veranderingen plaatsvonden na deelname aan de be
schreven groepen mèt trainers. 

3.7.3. Over spontaan herstel. 
Nog een notitie over de kontrolegroep. Bij veel onderzoek rondom therapieën wor

den zo mogelijk wachtlijstgroepen als kontrolegroep gebruikt. Mensen die op een 
wachtlijst staan hebben daarmee de wens te kennen gegeven te willen veranderen, of 
hebben tenminste aangegeven dat ze niet tevreden zijn met hun leven op dat 
moment. Ze zijn gemotiveerd om te 'herstellen'. Mensen die op een wachtlijst staan 
blijken dan ook soms 'spontaan' (lees: zonder therapie) te 'herstellen'. Vandaar de 
wachtlijst-kontrolegroepen. Waar ik naar toe wil is het volgende. Door Gurman 
(1973) is — op grond van literatuuronderzoek — gesteld, dat dit 'spontaan' herstel 
veel minder frekwent is bij huwelijksproblemen (huwelijkstherapie) dan bij indi
viduele therapie. Ik heb Gurmans bronnen niet nagetrokken, ik weet niet in hoe
verre er verklaringen bestaan voor dit minder frekwent optreden van spontaan 
herstel. Een mogelijke verklaring lijkt me dat het staan op een wachtlijst voor een pa
rentherapie misschien meer een indikatie is voor: het willen veranderen van de partner, 
niet tevreden te zijn met wie de partner is (in plaats van zelf te willen veranderen). 

In ieder geval lijkt het mogelijk weinig frekwent zijn van 'spontaan' herstel me een 
faktor om in 't oog te houden bij het interpreteren van de deelnemers vs. kontrole
groep vergelijkingen. 

3.7.4. Over 'schaduwdagen '. 
Nog een punt dat van belang is bij de getrainde-vs. kontrolegroep vergelijkingen. 

Cuisinier en de Graauw (1974) vonden in een onderzoek rondom trainingen dat 'de 
training haar schaduw vooruitwerpt': hoe dichterbij de training is, des te negatiever 

* Eén van de twee onderzochte leiderloze trainingen (dit was de groep waarvan de 
groepsleden zich niet hielden aan de instrukties van de 'bandrecorder-leider') 
had heel positieve 'effekten'. Zie ook Rogers 1971 p. 50/51. 
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is de zelfbeoordeling van aanstaande deelnemers. Een pretest twee dagen voor het 
begin van de training geeft negatiever zelfbeoordelingen * dan een pretest 23 dagen 
voor het begin van een training. 

Dit heeft, bij onze onderzoeksopzet, konsekwenties die niet mis zijn. Immers, het 
is mogelijk dat de pretest gegevens van de deelnemers-groep negatiever zijn door de 
'schaduw van de training' èn dat de follow-up gegevens van de kontrole-groep nega
tiever zijn door de 'schaduw' van de komende training of therapie. Met het gevolg 
dat een 'positief effekt' van de training verklaarbaar zou zijn uit meet-artefakten. 
Er is in ons materiaal tot op vrij grote hoogte de mogelijkheid te kontroleren of, en zo 
ja, waar, 'schaduwdagen' de gegevens hebben beïnvloed. Die kontrole wordt hierna 
beschreven, de konklusie is dat het schaduweffekt waarschijnlijk betrekkelijk gering 
is. Maar voor die variabelen waar de 'schaduw' mogelijk wel een rol gespeeld heeft 
zullen we voorzichtig moeten zijn in de interpretatie van de onderzoeksgegevens. 

Het lijkt me dat een mogelijke invloed van 'schaduwdagen' op de testgegevens zich 
op vier** manieren kan uiten: 
α) pretestgegevens van de deelnemersgroep zijn negatiever in vergelijking met pre

testgegevens van de kontrolegroep. 
b) follow-up gegevens van de kontrolegroep zijn negatiever in vergelijking met pre

testgegevens van de kontrolegroep. 

c) binnen de pretestgegevens van de deelnemersgroep zijn de gegevens van mensen, 
bij wie de pretest vlak voor de training plaats vond, negatiever dan de gegevens 
van mensen, bij wie de pretest geruime tijd voor de training plaats vond. 

d) binnen de follow-up gegevens van de kontrolegroep idem (naarmate de training/ 
therapie dichter bij is, negatiever gegevens). 

Wanneer een bepaalde meting op minstens twee van deze vier punten inderdaad in 
de verwachte richting uitvalt, lijkt het me reëel rekening te houden met een mogelijk 
'schaduw'-effekt en de daar bij horende konsekwentie voor de interpretatie van de 
onderzoeksgegevens. Het aantal signifikante verschillen moet wel in relatie gezien 
worden tot het aantal (ruim 100) hierbij betrokken toetsingen. De toetsingen zijn 
eenzijdig, de richting waarin we het verschil zoeken is: een negatiever oordeel over 
zichzelf, het eigen welzijn, eigen relatievaardigheden, en minder tevredenheid met 

* Met name zelfbeoordelingen t.a.v. 'snel in de put zitten', 'pessimistisch ingesteld 
zijn'. 

** Er zijn, behalve deze vier, nóg twee bewerkingen mogelijk. Voor de deelnemende 
groep: partiële korrelaties tussen postgegevens en schaduwdagen met konstant 
houden van pregeçevens. Voor de kontrolegroep: partiële korrelaties tussen 
follow-up gegevens en schaduwdagen met konstant houden van pregegevens. Deze 
meer bewerkelijke toetsingen zijn niet uitgevoerd. Wel is — bij d — een kontrole 
verricht die berust op dezelfde gedachtengang waarop ook de mogelijkheid van 
partiële korrelaties gebaseerd is. 
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de partnerrelatie, bij die subgroep voor wie de training/therapie het meest nabij is. 

De vier punten achtereenvolgens: 
α) pretestgegevens van de deelnemers- vs. de kontrolegroep (uitgebreider besproken 

bij 3.7.5.). Er zijn geen verschillen in de verwachte richting in zelfbeoordelingen 
zoals: zelfwaardering en innerlijk welbevinden. De deelnemersgroep is wel (signi
fikant) negatiever over de mate waarin ze in hun omgeving 'gelegenheid tot kon-
takt' zien (p < .025 éénzijdig). Er is ook een (p < .10) tendens: de deelnemers-
groep is negatiever over de manier waarop ze relaties met mensen legt en onder
houdt. 

b) Een vergelijking van de pre- en follow-up gegevens van de kontrolegroep levert 
twee signifikante verschillen in de verwachte richting op: in de mate waarin men 
zich 'zelf verbonden met de partner' voelt (p < .05), en in de mate waarin men de 
relatie met de partner beoordeelt als 'open, konfronterend' (p < .005) (t-test voor 
gekorreleerde steekproeven). Ook hier géén verschillen (ook geen tendenzen in de 
verwachte richting) in zelfbeoordelingen t.a.v. zelfwaardering en innerlijk welbe
vinden. 

c) Binnen de deelnemersgroep varieerde de tijd tussen de pretest en het begin van de 
training van 1 tot 11 dagen. Deze scheve verdeling werd gedichotomiseerd op de 
mediaan, in twee groepen: drie dagen of minder (n=18) en vier dagen of meer 
(n=20). Toetsing geeft weer geen signifikante verschillen (of tendenzen) in 
direkte zelfbeoordelingen. Er zijn wel signifikante verschillen in de te verwachten 
richting bij enkele metingen omtrent de relatie met de partner. Naarmate de 
training dichter bij is, beoordeelt men de relatie als minder intens, minder 
boeiend ( p < .025), klaagt men meer over de ruimte die de partner geeft (p <.025) 
en denkt men dat de partner meer klaagt over de ruimte die hij/zij krijgt (p < .025). 
Nog een tendens (p < .10): naarmate de training dichter bij is ziet men meer 
mogelijke risiko's aan deelname verbonden (deze trainingsperceptie is alleen 
gemeten bij de pretest van de deelnemersgroep). 

d) Binnen de kontrolegroep varieerde de tijd tussen de follow-up en het begin van de 
therapie of training van 1 tot 30 dagen. Deze scheve verdeling werd gedichotomi
seerd op de mediaan, in twee groepen: zes dagen of minder (n=14) en zeven 
dagen of meer (n=14, vier paren hadden besloten niet aan de training of therapie 
deel te nemen, zie Э.4.). 

Hier vonden we twee signifikante verschillen: in gelegenheid tot kontakt 
(p < .05) en in de mate waarin men denkt dat de partner klaagt over de hoeveel
heid gekregen affektie (p < .025). En ook twee belangrijke tendenzen: in de zelf
waardering (p < .10) en in de mate waarin men denkt dat de partner klaagt over 
de hoeveelheid gekregen aandacht (p < .10). Een extra kontrole werd uitgevoerd: 
in hoeverre berusten deze verschillen op 'schaduweffekt' en in hoeverre op toeval? 
Dit werd nagegaan door te kijken of de gesignaleerde verschillen tussen dezelfde 
groepen ook al in het pretestmateriaal bestonden. Dit bleek in drie gevallen zo te 
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zijn: voor de zelfwaardering (p < .05), en de gelegenheid tot kontakt (p < .025) 
en voor de mate waarin men denkt dat de partner klaagt over de hoeveelheid ver
kregen affektie (p < . 10). 

Deze gegevens samenvattend: 
— het lijkt me duidelijk dat in de testgegevens geen aanwijzingen bestaan dat 
direkte zelfbeoordelingen systematisch beïnvloed zijn door 'schaduwdagen'. Met 
direkte zelfbeoordelingen bedoel ik: zelfwaardering en innerlijk welbevinden. Deze 
twee variabelen liggen konseptueel het dichtst bij de variabele, waar Cuisinier en de 
Graauw wèl een 'schaduweffekt' voor vonden. 
— er is één variabele, nl. 'gelegenheid tot kontakt' die mogelijk beïnvloed is door 
een schaduweffekt. Hoewel het niet waarschijnlijk is dat het verschil in 'gelegenheid 
tot kontakt' binnen de follow-up gegeven« van de kontrolegroep veroorzaakt is door 
schaduwdagen (het verschil bestond immers al in het pretestmateriaal), blijft het feit 
staan dat bij twee van de vier toetsingen (a en d) signifikante verschillen gevonden 
werden. Bij de interpretatie van de deelnemers- vs. kontrolegroep-vergelijking (in 
hoofdstuk 4) zal ik hiermee rekening houden. 
— in de overige variabelen worden geen konsistente verschillen gevonden. In ver
band met het aantal uitgevoerde toetsingen kunnen op grond van toeval alleen, al 5 
(signifikante) of 10 (de tendenzen meegerekend) verschillen verwacht worden. 
Wanneer de toetsingen m.b.t. 'gelegenheid tot kontakt' als betekenisvol uitgesloten 
worden, blijven er 6 (signifikante) of 10 (de tendenzen meegerekend) verschillen 
over. Omdat deze verschillen ook niet konsistent zijn, maar op tien verschillende 
variabelen betrekking hebben, beschouw ik ze als berustend op toeval. 

3.7.5. De vergelijkbaarheid van de deelnemersgroep en kontrolegroep. 
De vraag is hier: hoe vergelijkbaar waren deelnemers- en kontrolegroep in het 

begin van het onderzoek, bij de pretest? In bijlage 4 zijn de precíese gegevens opge
nomen (met t-toetsingen voor verschillen). In deze paragraaf worden overeenkom
sten en verschillen besproken. 

53 



Zoals uit de onderstaande tabellen blijkt, zijn de twee groepen goed vergelijkbaar 
ua leeftijd en relatieduur (relatieduur vanaf het begin van het samenwonen): 

Tabel 1 Leeftijden van deelnemers- en kontrolegroep 

Leeftijd 

20 t/m 29 jr 
30 t/m 39 jr 
40 t/m 49 jr 
50 t/m 59 jr 

totaal η 

deelnemers 

15 
14 
7 
2 

38 

kontrole 

10 
18 
5 
3 

36 

Tabel 2 Relatieduur van deelnemers- en kontrolegroep 

Relatieduur 

0t/m 4jr 
5 t/m 9jr 

10 t/m 14 jr 
15 t/m 19 jr 
20 t/m 24 jr 
25 t/m 29 jr 

totaal η 

deelnemers 

6 
18 
8 
2 
2 
2 

38 

kontrole 

4 
16 
8 
4 
2 
2 

36 

Vroegere ervaring met training(en) had 45% van de deelnemersgroep en 47% van de 
[controlegroep. Vroegere ervaring met psychotherapie of psychoanalyse had 24% van 
de deelnemersgroep en 33% van de kontrolegroep. 

Wanneer we kijken naar ervaringen met therapeuten of trainers alleen in het laatste 
¡aar (voorafgaand aan de pretest): 

Tabel 3 Therapeutische begeleiding in het laatste jaar, 
voor deelnemers- en kontrolegroep. 

vorm van begeleiding 

a. geen 
b. een konsult bij psycholoog of psychiater 
c. een of meer trainineen 
d. psychotherapie 
e. konsult + training(en) 
f. training(en) + therapie 

totaal η 

deelnemers 

22 
2 

11 
3 

38 

kontrole 

19 
4 
5 
4 

•2 

2 

36 
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Hoe zien de deelnemersgroep en de kontrolegroep hun komende training (of thera

pie) in verband met hun relatie? 

Tabel 4 Reakties van deelnemers- en kontrolegroep op een vraag * naar hun 
perceptie van de komende training of therapie. 

Ik zie de training (therapie) als: 

a. iets wat weinig met onze relatie te maken heeft 
b. mogelijk een stimulans voor onze relatie, maar een 

stimulans die we eigenlijk niet nodig hebben 
с een stimulans voor onze relatie, en dat is toch wel 

nodie 
d. een mogelijkheid om hard aan onze relatie te 

werken, en dat is егв nodic 
e. een van de laatste strohalmen willen we ooit nog 

iets van onze relatie maken 
f. iets wat voor mij niet meer hoeft, omdat ik het 

heb opgegeven nog iets van onze relatie te pro-

Totaal η 

deelnemers 

1 

14 

8 

12 

3 

38 

kontrole 

4 

18 

12 

2 

36 

* De vraagstelling luidde voor de deelnemers: 'voor zover ik het zie, is het samen 
naar deze training gaan '. Voor de kontrolegroep: 'stel dat u in de komende 
week al samen met uw partner naar de training zou gaan (aan de therapie zou 
beginnen). Hoe zou u dat zien '. 

Hier blijkt een zwakke tendens: de deelnemersgroep spreekt vaker van een 'onno

dige stimulans', de kontrolegroep vaker van een 'nodige stimulans'. Deze tendens is 

verre van statistisch betekenisvol (Mann Whitney-z = 0,692), maar het is een 

tendens die ook in ander materiaal terugkomt. 

Zo kregen de deelnemers en de kontrolegroep bij de pretest een lijst van twintig 

uiteenlopende uitspraken voorgelegd. Hen werd gevraagd om bij iedere uitspraak 

aan te geven of ze deze uitspraak wel of niet op zichzelf van toepassing vonden. 

Daarna werd hen gevraagd om uit dezelfde lijst maximaal vijf uitspraken uit te kie

zen, waar ze hun mening over zichzelf graag anders zouden zien. Deelnemers bleken 

daarbij vaker te kiezen voor uitspraken die betrekking hadden op hun funktioneren 

in relaties (63 %, tegenover 44% van de kontrolegroep) en op het kunnen uitdrukken 

van gevoelens (53%, tegenover 39% van de kontrolegroep). De mensen uit de kon

trolegroep daarentegen kozen vaker voor uitspraken die specifiek betrekking hadden 

op het funktioneren in de partner-relatie (61%, tegenover 40% van de deelnemers). 

De tendenzen zijn weer verre van statistisch signifikant*, maar wijzen in dezelfde 

richting. 

* Chi-kwadraat toetsing (met Yates' korrektie) op de niet-gepercenteerde aantallen. 
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De tendenzen krijgen meer reliëf door enkele verschillen in de 'afhankelijke vana
belen', waarop de in het vierde hoofdstuk beschreven vergelijkingen betrekking 
hebben. De afhankelijke variabelen zijn ruwweg in drie groepen te verdelen (zie ook 
het onderzoeksschema op pagina 48). De drie groepen: 
a) vragenlijsten die betrekking hebben op de zelfbeleving; 
b) vragenlijsten die betrekking hebben op relaties met mensen in het algemeen; 
c) vragenlijsten die betrekking hebben op de relatie met de partner. 

In kategorie a) zijn geen verschillen tussen de deelnemers- en de kontrolegroep 
(alle toetsingen zijn tweezijdig, voor de eksakte gegevens zijn nogmaals verwezen 
naar bijlage 4). De twee groepen zijn vergelijkbaar in hun zelfwaardering, hun inner
lijk welbevinden (mate van 'gelukkig' en 'ongelukkig' zijn) en in hun interne vs. 
externe beheersing (een persoonlijkheidskenmerk). 

In kategorie b) vinden we de eerste verschillen. Een zwakke tendens: de deelne-
mersgroep is minder tevreden over haar 'relatievaardigheden', de manier waarop ze 
relaties met mensen legt en onderhoudt. Een groter verschil: de deelnemers zien in 
hun omgeving minder 'gelegenheid tot kontakt'. Dit laatste verschil is echter moge
lijk veroorzaakt door een schaduweffekt (zie 3.7.4.). 

In kategorie c) vinden we de belangrijkste verschillen. De deelnemers zien de rela
tie met de partner meer als 'konf ron terend'. En een tendens: de deelnemers voelen 
zich met hun partner meer 'verbonden'. Overigens noemen ze hun relatie niet be
langrijk meer 'bevredigend' of 'intens' dan de kontrolegroep. Maar wel blijkt weer 
dat de deelnemers, belangrijk minder dan de kontrolegroep, klagen over de mate 
van aandacht, aanvaarding, ruimte en affektie die ze van hun partner krijgen *. Ook 
denken ze — terecht — dat hun partner minder klachten heeft op die gebieden (in 
vergelijking met de kontrolegroep). 

Tenslotte: de deetnemersgroep en de kontrolegroep zijn weer wel vergelijkbaar in 
hun 'perceptie-akkuraatheid'. 'Perceptie-akkuraatheid' wil hier zeggen: de mate 
waarin de manier, waarop partner A zichzelf ziet, overeenkomt met de manier, 
waarop partner В denkt dat A zichzelf ziet. De 'perceptie-akkuraatheid' is onder
zocht op vijf gebieden: het klagen over de mate van aandacht, aanvaarding, ruimte 
en affektie die van de partner komt, en de mate waarin men zich 'verbonden' voelt 
met de partner. 

Bij de statistische verwerking (de variantie-analyse voor herhaalde metingen) 
wordt deze 'tussengroepsvariantie' buiten de voor ons onderzoek belangrijke F-ratio 
gehouden (zie ook pagina 57). In dit opzicht worden de groepen kunstmatig 'gelijk
geschakeld'. Tegen deze gelijkschakeling kan bezwaar bestaan wanneer in een van 
de variabelen een 'plafondeffekt' zou kunnen optreden, dit is echter (gezien de sprei
dingen en de mogelijke range) onwaarschijnlijk. Overigens zijn 'plafondeffekten', als 
ze al zouden optreden, 'on the conservative side', in het 'voordeel' van de kontrole-

* De deelnemers wijken op dit punt niet af van de nederlandse middle-class (gehuw
de) populatie — zie 3.3., pagina 44 en bijlage 2. 
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groep. M.a.w. het zou moeilijker zijn om aan te tonen dat deelname aan de training 
zinvol was voor de deelnemers m.b.t. hun partnerrelatie. 

3.8. Statistische verwerking. 
De effektmetingen die in het vierde hoofdstuk beschreven worden zijn op hun sig-

nifikantie getoetst via een variantie-analyse voor herhaalde metingen * (uitgezonderd 
een enkele meting die zich voor deze toetsing niet leende). Deze analyse onderscheidt 
zich van een gewone variantie-analyse doordat rekening gehouden wordt met de 
mogelijke bestaande positieve korrelatie tussen herhaalde metingen bij dezelfde per
sonen. De error-term wordt gezuiverd van deze variantiebron, waardoor de sensitivi
teit (de 'power') van de toetsing toeneemt. De methode wordt beschreven door Winer 
(1970, hfdst. 7). 

Het principe is m.i. het best te vergelijken met wat gebeurt bij een t-test voor ge-
korreleerde steekproeven. Bij een 'gewone' t-test (voor onafhankelijke steekproeven) 
wordt het verschil tussen de gemiddelden van de groepen gedeeld door een schatting 
van de standaardfout van het verschil tussen de gemiddelden, een schatting die 
ondermeer gebaseerd is op varianties van beide steekproeven. Bij een t-test voor af
hankelijke steekproeven (gematchte paren, of test-hertestgegevens) wordt deze 
noemer gekorrigeerd voor dat deel van de varían tie, dat beide steekproeven gemeen
schappelijk hebben (de korrelatie tussen de steekproeven). Hoe hoger de korrelatie, 
des te kleiner de noemer, des te groter de t-waarde. 

Bij een gewone twee-faktor variantie-analyse (groep en tijd, in ons geval) zou de 
variantie van de interaktie, waarin we geïnteresseerd zijn (de groep χ tijd interaktie) 
gedeeld worden door een error-term die de binnengroepsvariantie bevat (dat deel van 
de totale variantie dat niet door de hoofdeffekten van groep en tijd en door de inter
aktie zelf verklaard wordt). Wanneer het om herhaalde metingen op dezelfde groep 
personen gaat kan echter een belangrijk deel van deze binnengroepsvariantie ver
klaard worden vanuit de mate van samenhang tussen de herhaalde metingen. Om 
deze variantie, die terug te voeren is op het niet-onafhankelijk zijn van de pre-post, 
follow-up metingen, te verwijderen uit de errorterm wordt een derde faktor: de per
sonen (genest onder groepen) ingevoerd. Het aantal observaties per cel wordt daar
mee teruggebracht tot 1. De drie hoofdfaktoren zijn in ons geval: 

— groep (getrainde groep, kontrole groep) 
— personen (1,2 . . . t/m 74) 
— tijd (premeting, postmeting, follow-up meting) 

De totale variantie valt daarmee in de volgende komponenten uiteen: 

1) variantie tussen groepen (te toetsen tegen errorterm a) 
2) variantie tussen personen binnen groepen ( = errorterm a) 

* Varanu-programma, Centrum voor Data-Analyse Utrecht, P.B. no. 38A. Ik dank 
Cees de Graauw en Johan Wijnstra voor hun adviezen bij de statistische verwer
king van de data. 
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3) variantie tussen premeting en postmeting, of tussen premeting en follow-up 
meting (te toetsen tegen errorterm b) 

4) de interaktie-variantie meting χ groep (te toetsen tegen errorterm b) 

5) de interaktie-variantie meting χ personen binnen groepen (is errorterm b). 
De F-ratio waar we in geïnteresseerd zijn (het effekt van deelname aan een trai

ning op de verschillende afhankelijke variabelen) is de verhouding tussen de mean 
square van komponent 4 en de mean square van komponent 5. 

Een mogelijke bron van afhankelijkheid tussen de personen, en tussen de vooruit
gang van personen, is het deel uitmaken van een paar. We zijn nagegaan in hoeverre 
deze afhankelijkheid bestond: tussen de pretest-skores van partners, en tussen de 
vooruitgang van partners op de verschillende afhankelijke variabelen. Zoals te ver
wachten was, bleek er afhankelijkheid te bestaan bij vrijwel alle metingen, die be
trekking hebben op de partnerrelatie. Daarom hebben we bij de vergelijkingen op 
deze metingen (besproken in 4.7. en 4.8.) aparte variantie-analyses (volgens het 
bovenstaand model) uitgevoerd voor mannen en vrouwen. Bij de andere metingen 
(die niet op de partnerrelatie maar op het individu zelf betrekking hebben) bleek 
geen konsistente afhankelijkheid tussen de skores van partners te bestaan (deze 
gegevens zijn opgenomen in bijlage 5), daarom zijn bij de vergelijkingen op deze 
metingen (besproken bij 4.2., 4.3., 4.4. en 4.6.) geen aparte analyses voor mannen 
en vrouwen uitgevoerd. 

Resteert ons nog de niveau's van de tijd-faktor (aanwezig in komponenten 3 en 4) 
te verhelderen. In onze analyse hebben we aparte pre-post en pre-follow-up vergelij
kingen gemaakt (de tijdfaktor bestaat dus steeds uit twee niveau's: pre en post óf pre 
en follow-up, en niet uit drie niveau's — pre en post en follow-up). Dit om de 
volgende reden. In paragraaf 3.3. vermeldden we al dat bij de follow-up data van de 
getrainde groep gegevens ontbreken: van één persoon hebben we in het geheel geen 
follow-up gegevens, van drie andere personen ontbreken sommige relatiegegevens. 
De ons gesuggereerde mogelijke oplossing om deze personen toch (binnen een 'ruwe' 
of co-variantie analyse) te laten meedraaien (waarbij de ontbrekende gegevens als 
geen invloed hebbend op de betrokken celvariantie beschouwd zouden worden, 
m.a.w. de ontbrekende gegevens worden als gelijk aan het gemiddelde van de ge-
trainde-follow-up gegevens beschouwd) leek ons niet juist. Dit omdat de personen, 
van wie bij de follow-up gegevens ontbreken, in hun pre- en posttest gegevens 
meestal vrij a-typisch voor de getrainde groep waren (met name de relatiegegevens — 
gewoon gezegd: deze mensen waren niet voor niets gescheiden). Daarom is gekozen 
voor de andere oplossing: aparte variantie-analysen (voor herhaalde metingen) voor 
pre-post vergelijkingen enerzijds en pre-follow-up vergelijkingen anderzijds. Bij de 
pre-post vergelijkingen draaien alle 38 getrainde personen mee, bij de pre-follow-up 
vergelijkingen zijn de pretest gegevens verwijderd van die personen van wie geen 
follow-up gegevens beschikbaar waren. De pre-follow-up vergelijkingen hebben dus 
(afhankelijk van de betreffende afhankelijke variabele) betrekking op 37, 36 of 34 
getrainde personen. 
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IV TRAINEN EN VERANDEREN I 

4.1. Inleidend. 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag, of de groep mensen die deelnam aan 

een parentraining méér veranderde dan de (kontrole-)groep mensen die niet deelnam 
aan een parentraining. Dit door de drie dwarsdoorsneden uit de ontwikkelingspro
cessen van deelnemers (vlak voor, vlak na en drie maanden na de training) te verge
lijken met drie dwarsdoorsneden uit de ontwikkelingsprocessen van mensen uit de 
kontrolegroep. 

Het aksent ligt hier op algemeenheden. Er worden enkele veronderstellingen ge
formuleerd (zoals: dat deelnemers aan parentrainingen meer zelfwaardering zullen 
krijgen) en daarna wordt nagegaan of deze veronderstellingen kloppen met vragen-
lijstgegevens. Het belangrijkste verschil met de benaderingswijze uit de hierna vol
gende hoofdstukken ligt in de mate van abstraktie. In dit hoofdstuk praten we over: 

a. veranderingsprocessen voor de 'gemiddelde' deelnemer, over de groep als 
geheel (er wordt weinig aandacht aan verschillen tussen mensen besteed), en 

b. die mogelijke veranderingsprocessen betreffen steeds een bepaalde eigenschap 
die uit de kontekst van de persoon en de partnerrelatie gehaald wordt (b.v.: een 
vrouw krijgt meer zelfwaardering. Daardoor verandert het tot dan toe bestaande 
machtsevenwicht in haar partnerrelatie. Daardoor ontstaan nieuwe problemen. In 
dit hoofdstuk registreren we alleen: de verandering in zelfwaardering. En los daar
van registreren we: mogelijke veranderingen in de waardering van de partnerrelatie). 

De volgende mogelijke veranderingen worden achtereenvolgens besproken: 
— de zelfbeleving. Veranderen de deelnemers (meer dan de kontrolegroep) in de 

waardering die ze voor zichzelf hebben (4.2.), in de mate waarin ze zich ongeluk
kig en gelukkig voelen (4.3.) en in de mate waarin ze het gevoel hebben hun lot in 
eigen hand te hebben (4.4.)? 

— relaties 'in het algemeen'. Veranderen de deelnemers (meer dan de kontrole
groep) in de manier waarop ze met mensen omgaan (4.5.), in hun relatievaardig
heden en in de mate waarin ze kontaktmogelijkheden zien in hun omgeving 
(4.6.)? 

— de partnerrelatie. Veranderen de deelnemers (meer dan de kontrolegroep) in hoe 
ze de relatie met hun partner zien en waarderen (4.7.) en in de mate van overeen
stemming tussen het beeld dat partner A van zichzelf heeft en het beeld dat part
ner В van A heeft (4.8.)? 

En bij elk van deze mogelijke veranderingen wordt achtereenvolgens besproken: 
a. de veronderstelling (hypothese): waarom zouden mensen, die aan een parentrai

ning deelnemen, op dit punt meer veranderen dan niet-deelnemers? In welke 
richting zouden ze veranderen? 

b. de konkretisering (operationalisering): hoe wordt de veronderstelling onderzocht? 
Hier wordt steeds beschreven, met welke vragenlijst de veronderstelling onder-
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zocht wordt. Soms wordt de hele vragenlijst weergegeven, soms alleen enkele vra
gen als voorbeeld (de volledige vragenlijst staat dan in een bijlage). 

с toetsing en konklusie. De veranderingen van de getrainde mensen in hun ant
woorden op de vragenlijst worden vergeleken met de veranderingen die de men
sen, die op de wachtlijst stonden, in diezelfde periode gemaakt hebben. Op grond 
van die vergelijking wordt een konklusie getrokken over de (onjuistheid van de 
bij a. geformuleerde veronderstelling. Deze konklusie betreft de 'gemiddelde' 
deelnemer aan een parentraining. Ik vind 'gemiddelde' deelnemer een vaag be
grip, en ik vind het belangrijk te illustreren dat de getrokken konklusie niet voor 
ieder individu geldt. Daarom wordt er steeds een tabel toegevoegd die een in
druk geeft van: hoeveel deelnemers, en hoeveel mensen uit de kontrolegroep, 
veranderden niet in hun antwoorden op de vragenlijst, hoeveel veranderden er in 
een 'positieve' en hoeveel in een 'negatieve' richting? 

Voor een samenvattende bespreking van de konklusies die in dit hoofdstuk getrok
ken worden, zij verwezen naar het zevende hoofdstuk. 

4.2. Zelfwaardering. 
Zelfwaardering — zoals hier onderzocht — is de mate van waardering die iemand 

voor zichzelf voelt. Wanneer iemand 'veel zelfwaardering' heeft bedoelen we dat: 
hij/zij zichzelf respekteert, zichzelf waardevol vindt, en zichzelf niet als minder dan 
anderen ziet. 'Weinig zelfwaardering' daarentegen impliceert verwerping van zich
zelf, ontevredenheid met zichzelf, geen respekt voor zichzelf. Het beeld dat iemand 
van zichzelf heeft is dan 'niet prettig', hij/zij zou willen dat het anders was*. 

a. De veronderstelling. 

Ik vermoed dat deelnemers aan een parentraining zichzelf (gemiddeld) meer 
zullen gaan waarderen. In parentrainingen wordt — in theorie — een groeibevorde-
rend klimaat geboden. Dat impliceert onder andere: een validering van je ervaren, 
een aanvaarden van wie je op dat moment bent. Eventueel ook: een aanvaarden van 
weerstanden, een aanvaarden wanneer iemand in psychologische zin 'aan de kantlijn 
wil blijven staan' (zie o.m. Rogers 1971 p. 56). Deze onvoorwaardelijke 'regard' kan 
er toe leiden dat de persoon meer onvoorwaardelijke 'regard' voor zichzelf gaat 
ervaren (Rogers 1974). Dit wil niet noodzakelijk zeggen dat de persoon zichzelf nu 
'beter' vindt, maar wel: dat hij er voor openstaat, van zichzelf aanvaardt dat hij zich
zelf — bijvoorbeeld — tekort voelt schieten, of zichzelf 'slecht' vindt (zie o.m. Rogers 
1970 p. 31/32). Die zelfaanvaarding kan een beginpunt van verandering zijn. 

Uit de relatie tussen een persoon en een 'groeibevorderende' ander kan groei ont
staan. Een eerste stap in die richting is hierboven aangegeven. Groei impliceert: 
herintegratie van eerder verworpen delen van het zelf (minder zelfverwerping), en 
minder gaan hanteren van van buiten af opgelegde maatstaven (Perls: 'de vloek van 

* De formulering is van Rosenberg, naar Gordon (1969). 
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het ideaal') waardoor de diskrepantie tussen zelfbeeld en zelf ideaal kan afnemen* 
en de zelfwaardering toeneemt. Groei impliceert ook: ervaren van organismische 
zelfregulatie, de tendens tot verwezenlijking. Hierin ligt mogelijk een belangrijke, 
intrinsieke beloning, die tot toegenomen zelfwaardering kan leiden. Overigens zijn 
in de groei-cycli ook fasen aan te wijzen waar de zelfwaardering tijdelijk lager zou 
kunnen zijn (bij Rogers 'angst wannee.- het afweerproces verminderd funktioneert', 
bij Perls 'phobic layer' en 'impasse'). Het kan voorkomen dat een persoon midden in 
een 'impasse' een training verlaat. Ook zal toename van de zelfwaardering aan gren
zen gebonden zijn: als iemand veel zelfwaardering heeft zal deze door deelname aan 
een training niet meer belangrijk toenemen. 

De veronderstelling dat door deelname aan een training de zelfwaardering (of de 
zelfaanvaarding, of de mate van overeenkomst tussen zelfbeeld en zelfideaal **) toe
neemt, is al vaak onderzocht. Daarbij is uit de beschrijving van de onderzoekingen 
vaak wel moeilijk op te maken of het om een 'leer'- of om een 'groei'-training gaat of 
om een mengtype (dit is gedeeltelijk verklaarbaar doordat het verschil tussen 'leren' 
en 'groeien' in de trainingsbeweging pas in de zestiger jaren enigszins uitkristalliseer
de. Maar het geldt ook voor sindsdien verricht onderzoek). Gibb (1971) vermeldt 
enkele van deze onderzoeken, de konklusies zijn niet eensluidend. Sindsdien werd 
steun voor de veronderstelling (van toegenomen zelfwaardering) gevonden door 
Koziey, Loken en Field (1971), Foulds (1973), Hurley en Force (1973), King, Payne 
en Mclntire (1973), Mclntire (1973) en Lieberman, Yalom en Miles (1973). Geen 
toename in de zelfwaardering werd gevonden in onderzoeken van Cirigliano (1972), 
Lynn (1972) en Foster (1973). Meestal betrof het onderzoek groepen jongeren (stu
denten), alleen in de studio van Mclntire liep de leeftijd van de deelnemers uiteen 
van 22 tot 60 jaar (met een follow-up na eenjaar). 

In het weinige tot nu toe verrichte onderzoek rondom parentrainmgen (zie 1.8.) 
werd de zelfwaardering niet als variabele opgenomen. 

De mate van zelfwaardering wordt door velen — ook bij de evaluatie van therapieën, 
cf. Wylie 1961 — als belangrijk beschouwd. In de 'groei'-theorie van Rogers is het 
een heel centraal konsept: als de onvoorwaardelijke ·** zelfwaardering toeneemt — 

* Ander onderzoek wijst inderdaad in die richting: die diskrepantie neemt af. 
Maar hier ligt nog een hele kluif voor interpretatie: in tegenstelling tot wat uit 
humanistische theorieën voorspeld kan worden neemt de diskrepantie niet af 
doordat het 'ideaal-zelf' meer zoals het 'zelfbeeld' wordt, maar doordat het 'zelf
beeld' meer zoals het 'ideaal-zelf' wordt. Dit zowel na een client-centered thera
pie (Rogers, 1961 p. 236) als na een sensitivitytraining (Burke en Bennis, 1961). 

** Wylie (1961 p. 107) komt vanuit haar literatuuroverzicht tot de konklusie, dat 
er geen aanwijzingen zijn voor een differentiële validiteit van zelfwaardering, 
zelfaanvaarding en de mate van overeenkomst tussen zelfbeeld en zelfideaal. 

·** Zelfwaardering, zoals in dit onderzoek gemeten, is niet duidelijk 'onvoorwaarde
lijke' zelfwaardering (zoals bedoeld door Rogers). Evenmin kan gezegd worden 
dat de bij b) besproken schaal duidelijk 'voorwaardelijke' zelfwaardering meet. 
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en het gebruik van van buitenaf opgelegde maatstaven afneemt — kan een persoon 
zich van inkongruentie naar kongruentie gaan ontwikkelen. Mensen met meer zelf
waardering (geringe diskrepantie tussen zelfbeeld en zelf-ideaal) zijn gelukkiger en 
minder ongelukkig dan mensen met weinig zelfwaardering (Hermans en Tak van de 
Ven 1973*). Een andere reden om zelfwaardering als relevante (onderzoeks-)varia-
bele te beschouwen werd al eerder — p. 17 — genoemd: zelfwaardering is een basis 
voor het kunnen waarderen van anderen (een overzicht van onderzoek op dit punt 
geeft Wylie, 1961), daardoor speelt zelfwaardering waarschijnlijk ook een rol in 
huwelijksgeluk (Eastman 1958, Vincent, 1967**). Dit laatste verband wordt extra 
waarschijnlijk door onderzoek dat verricht werd naar de samenhang tussen mate van 
zelfwaardering en het kunnen aanvaarden van waardering en affektie van anderen 
(op grond van Heiders balanstheorie en de kognitieve konsistentietheorie, cf. 
Marlowe en Gergen 1969). Die samenhang is als volgt: als iemand zichzelf waardeert 
zal zij waardering voelen voor mensen die haar waarderen, maar als iemand zichzelf 
weinig waardeert zal zij op den duur geen waardering kunnen voelen voor mensen 
die haar wel waarderen, en zal zij juist waardering voelen voor mensen die haar 
weinig waarderen. Met dit laatste wordt een vicieuze cirkel tot stand gebracht: juist 
voor die mensen, die (volgens Rogers) waardering van anderen meer nodig hebben, 
is het moeilijker waardering van anderen te aanvaarden***. Deze veronderstelling 
wordt gesteund door onderzoek (Deutsch en Solomon 1959, Potter, 1973), Frenken 
(1976) vond aanwijzingen in de richting van een vergelijkbare samenhang bij huwe
lijkspartners, althans voor vrouwen. Enerzijds klagen de vrouwen met een lage zelf
waardering méér over de mate waarin de partner affektie geeft en over de mate 
waarin ze zich seksueel tot de partner aangetrokken voelen, dan vrouwen met een 
hoge zelfwaardering. Binnen de groep vrouwen met een lage zelfwaardering blijkt, 
dat ze méér affektie voor de partner voelen naarmate die partner minder affektie 
voor haar voelt (idem bij seksuele aantrekkelijkheid). Binnen de groep vrouwen 
met een hoge zelfwaardering geldt dat affektie en seksuele aantrekkelijkheid weder
zijds zijn. 

Zelfwaardering is, als we naar de theorie kijken, een belangrijke dimensie om het 
trainingsgebeuren aan te evalueren. Vrij veel van de deelnemers zelf (en van de 
mensen uit de kontrolegroep) noemden 'zelfwaardering' een voor hen belangrijke 
dimensie. Een zijdelingse indruk hiervan wordt gegeven door het aantal mensen dat 

* In ons onderzoek is de korrelatie tussen zelfwaardering en innerlijk welbevinden 
.76 (pretestmateriaal, n = 90). 

** In ons onderzoek is geen signifikante korrelatie tussen zelfwaardering en de 
semantische (zie 4.7.) waardering van de partnerrelatie. Wel hangt zelfwaarde
ring samen met de mate waarin men klaagt over de aandacht (r=—.23), het 
aanvaarden (—.23), de ruimte (—.19) en de affektie (—.22) die de partner geeft 
(MATE, zie 4.8.) (over het pretestmateriaal, n = 90). 

* · * Of: is het moeilijker waardering van anderen — waar die gegeven wordt — waar 
te nemen (Jacobs, Berscheid en Walster, 1971). 
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zijn of haar mening over zichzelf m.b.t. 'zelfvertrouwen'* anders zou willen zien: 
55% van de deelnemers en 50% van de mensen uit de kontrolegroep. 

b. Konkretisering. 
De zelfwaardering werd gemeten via de 'self-esteem' schaal van Rosenberg (de re-
derlandse vertaling is van Zaunbrecher, 1972). We vroegen de mensen aan te geven 
in hoeverre ze de volgende tien uitspraken op zichzelf van toepassing achtten**: 
— Over het algemeen ben ik met mezelf tevreden ( + ; .60) (dit zijn resp. de richting 

van de skoring ( + of —) en de gekorrigeerde item — totaaltest korrelatie, geba
seerd op de analyse van het pretestmateriaal); 

— Soms denk ik dat ik totaal niets waard ben (—; .66) 
— Ik vind dat ik een aantal goede eigenschappen heb ( + ; .40) 
— Ik vind dat ik weinig heb om trots op te zijn (—; .51) 
— Ik kan alles net zo goed als de meeste anderen ( + ; .31) 
— Ik voel me echt af en toe wel eens nutteloos (—; .57) 
— Ik vind dat ik een waardevol iemand ben, tenminste niet meer of minder dan 

anderen( + ; .57) 
— Ik wou dat ik meer respekt voor mezelf kon hebben (—; .69) 
— Alles bij elkaar, ben ik geneigd om mezelf als mislukkeling te beschouwen 

( - ; .69) 
— Ik heb positieve gevoelens over mezelf ( + ; .55) 
De schaal is betrouwbaar (alpha .85, rtt korte termijn .85, r^ lange termijn .85 ***). 
Zelfwaardering, op deze wijze gemeten, is betrekkelijk onafhankelijk van verschil
lende andere zelfbeoordelingen (Zaunbrecher 1972) en speelt een rol in het beant
woorden van affektie tussen huwelijkspartners (Frenken 1976, zie in dit verslag 
p. 62). 

c. Toetsing en konklusie. 
De veronderstelling dat de deelnemers aan de parentrainingen zichzelf meer gaan 

waarderen (in vergelijking met de kontrolegroep) wordt ondersteund door de onder
zoeksgegevens: (zie tabel 5-a). 

De deelnemers aan de parentrainingen hebben — gemiddeld — zowel in de week 
na afloop van de training als drie maanden daarna een hogere zelfwaardering dan 
vóór hun deelname aan de training. Deelname aan een parentraining leidt tot meer 
zelfrespekt, minder zelfverwerping. 

* De manier waarop dit gemeten werd werd eerder aangeduid op pag. 55 en wordt 
uitgebreider besproken in hoofdstuk 5. 'Zelfvertrouwen' hangt samen met zelf
waardering (r= .63 Over het pretestmateriaal, n = 90). 

** Vijf antwoordkategorieën van 'geheel op mij van toepassing' tot 'geheel niet op 
mij van toepassing'. Theoretische range van de schaal van 10 tot en met 50. 

·** De interne betrouwbaarheid is berekend over het pretestmateriaal van alle 90 
personen. De twee test-hertest betrouwbaarheden (intervallen resp. een week en 
drie maanden) zijn berekend over het materiaal van de 52 niet-getrainde per
sonen (de 36 mensen uit de kontrolegroep en de 16 mensen die niet op een 
wachtlijst stonden). 
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Tabel5-a. Toetsingen zelfwaardering (st. dev. = 6,5) 

PRE-POST 
deelnemers 
kontrolegroep 

PRE-FOLLOW-UP 
deelnemers 
kontrolegroep 

S pre 
33,7 
34,1 

χ pre 
33,5 
34,1 

ftpost 
37,8 
34,8 

Xf.u. 
38,2 
35,2 

toetsing 

F= 8,51; ρ <.01 tweezijdig 

toetsing 

F= 10,79; ρ <.01 tweezijdig 

Toelichting bij de tabel. 
In alle a-tabellen van de tabellen 5 t/m 19 worden steeds de relevante gemiddelden weer
gegeven, met de standaarddeviatie (over de pretestgegevens) ter verduidelijking van de 
mate van verschillen tussen deze gemiddelden. De vermelde F-waarde is de interaktie-
variantie meting χ groep (d.f. = 1) gedeeld door de interaktie-variantie meting χ personen 
binnen groepen (d.f. = 72). Een toelichting op de toetsing werd beschreven in hoofdstuk 
3.8. Voor meer gedetailleerde gegevens zij venvezen naar bijlage 20, waarin de sum of 
squares en de mean square van alle variantiebronnen vermeld worden, alsmede de F-
waarden van de twee hoofdkomponenten groep en tijd, en de (in deze tabel reeds ver
melde) F-waarde van de groep χ tijd interaktie. 

! Tabel S-b. Veranderingen in zelf waardering 

groepen 
metingen 

PRE-POST 
deelnemers 
kontrolegroep 

PRE-
FOLLOW-UP 
deelnemers 
kontrolegroep 

η 

38 
36 

37 
36 

veel 
meer 
z.w. 

5 (13%) 
0 

5 (14%) 
0 

meer 
z.w. 

7 (18%) 
2( 6%) 

8 (22%) 
4(11%) 

geen 
verschil 

24(63%) 
30(83%) 

24(65%) 
28 (78%) 

minder 
z.w. 

1 (3%) 
3 (8%) 

0 
3(8%) 

veel 
minder 

z.w. 

1 (3%) 
1 (3%) 

0 
1 (3%) 

geen 
gegeven 

1 

Toelichting bij de tabel. 
In alle b-tabellen van tabellen nr 5 t/m 19 is de volgende maatstaf voor 'verandering' ge
hanteerd. Gfcón verschil is: een (post- of follow-up) skore van een persoon die niet méér 
van de pretestskore van dezelfde persoon afwijkt dan het verschil tussen het post- of 
follow-up gemiddelde van kontrolegroep en het pre-gemiddelde van kontrolegroep, plus 
of min 1,96 standaardmeetfout. Wanneer die afwijking groter is bestaat een verschil 
(meer/minder), wanneer die afwijking nog eens 1,96 standaard meetfout groter is bestaat 
een groot verschil (veel meer/minder). Bij dit strenge kriterium voor verandering wordt 
dus rekening gehouden met de (test-hertest) betrouwbaarheid van het betrokken meet
instrument. Hoe geringer deze betrouwbaarheid, des te wijder de grenzen van het 'geen 
verschil' gebied. Om een indruk te geven: wanneer de betrouwbaarheid van het 
instrument boven .75 ligt wordt het gebied van ( ± ) 1,96 standaardmeetfout kleiner dan 
( ± ) 1 standaarddeviatie, bij een lagere betrouwbaarheid wordt dit gebied groter dan ( ± ) 
1 standaarddeviatie. Wanneer met dit kriterium een persoon als 'veranderd' beschouwd 
wordt wil dat zeggen: dat de kans, dat het verschil tussen zijn (post of follow-up) skore en 
zijn pretestskore toe te schrijven is aan de (onbetrouwbaarheid van het meetinstrument, 
kleiner is dan 5 %. Ook is een korrektie voor test-hertest effekt aangebracht. 
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Deze konklusie betreft de 'gemiddelde deelnemer'. Lang niet iedere deelnemer 
kreeg een hogere zelfwaardering, een enkeling kreeg zelfs een lagere zelfwaardering. 
En ook zonder deelname aan een parentraining (m.a.w. in de kontrolegroep) 
kunnen mensen veranderen in hun zelfwaardering. In tabel 5-b wordt weergegeven 
hoeveel mensen niet veranderden en hoeveel mensen (veel)meer of minder zelfwaar
dering kregen. 

Een derde van de deelnemers (tegenover een tiende van de kontrolegroep) kreeg dui
delijk meer zelfwaardering. Van dertien deelnemers die bij de follow-up meer zelf
waardering hadden, had bij negen mensen deze verandering al plaatsgevonden bij de 
posttest ('duurzame verandering'), de andere vier waren 'late bloeiers' (toename zelf
waardering tussen post- en follow-up-test). Drie deelnemers hadden vlak na de 
training meer zelfwaardering maar waren bij de follow-up weer 'teruggevallen'. De 
twee deelnemers die vlak na de training minder zelfwaardering hadden, hadden zich 
bij de follow-up weer 'hersteld' (naar het punt waar ze vóór de training waren), (zie 
ook bijlage 6). 

4.3. Innerlijk welbevinden 
Onder innerlijk welbevinden — of 'geluk' — wordt hier verstaan: de mate waarin 

iemand ervaringen heeft van geluk, waardevolheid, vitaliteit en intimiteit. Iemand 
met sterk innerlijk welbevinden voelt zich relatief vaker gelukkig, blij en plezierig en 
relatief minder vaak ongelukkig, bezorgd en neerslachtig, heeft vaker het gevoel dat 
hij waardevol is en dat leven zinvol is, voelt zich energieker, gezonder, aktiever, leeft 
in intiemer kontakt met zichzelf (gevoel van identiteit) en anderen (voelt zelden een 
grote afstand tussen zichzelf en anderen). Een zwak innerlijk welbevinden houdt het 
tegenovergestelde in. 

a. De veronderstelling 
Ik vermoed dat deelnemers aan een parentraining — gemiddeld — meer innerlijk 

welbevinden zullen gaan ervaren. 'Gelukkiger zullen worden', dat is nogal wat. 
Dat een zelfverwerkelijkingsproces tot op zekere hoogte een toename van erva

ringen van waardevolheid en intimiteit impliceert heb ik eerder beschreven. Ook kan 
verondersteld worden dat de ervaring van vitaliteit tot op zekere hoogte zal toene
men: bij de omkering van een afweerproces komt energie vrij. Er is niet 'meer' 
energie dan er was, maar de energie wordt anders gebruikt, niet meer tegen zichzelf 
gericht (het afweren van ervaringen, Kinget 1974) en daardoor kan meer energie 
ervaren worden. In de Gestalttherapie is dit een reden waarom de kliënt aangemoe
digd wordt zijn afweermechanismen intens te ervaren: in die afweermechanismen 
schuilt energie, Opwinding', 'élan vital', 'negatieve wil'. Perls (1973 p. 60): 'als de 
therapeut weerstanden afkeurt kan hij het net zo goed meteen opgeven'. 

En 'geluk'? Toen een groep Nijmeegse onderzoekers enkele jaren geleden een po
ging ondernam tot 'wetenschappelijk bestuderen van het geluk' namen zij Rogers' en 
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Maslows beschrijvingen van 'zelfverwerkelijkers' als uitgangspunt (Albersnagel 
1972, Hermans en Tak-v.d. Ven 1973). Toch heeft Rogers ontkend dat sterk ont
plooide mensen in een 'state of nirvana or happiness' zouden verkeren, en Rogers 
meende dat deze mensen 'het onjuist zouden vinden wanneer ze als 'gelukkig' be
schreven werden' (1961 p. 186). Ook noemt hij het mogelijk dat zelfverwerkelijkers 
'in sommige kuituren in sommige opzichten zeer ongelukkig zijn' (1961 p. 194, 1974 
p. 285). (Rogers heeft het 'sommige' niet nader verklaard. Ik kom hier straks nog op 
terug). Ik weet niet of in de vele werken van Maslow een zelfverwerkelijker ooit als 
'gelukkig' is beschreven, wel heeft Maslow gesteld dat zelfverwerkelijkers vaker en 
intenser momenten van geluk ervaren, en dat groei niet louter tot beloning en plezier 
leidt, maar ook tot vele vormen van intrinsiek lijden (1968). Perls heeft tot in zijn 
laatste publikatie de mogelijkheid van duurzaam geluk ontkend (1969 p. 238). Wel 
wordt gesteld dat zelfverwerkelijking tot 'rijker' ervaren leidt, tot de 'vaak 
beangstigende en vaak bevredigende ervaring van meer sensitief leven', tot 'living 
more intimately with the feelings of pain, but also more vividly with feelings of 

ecstasy'. 'Adjectives such as happy, contented ( ) do not seem quite appropriate 
( ) even though the person in this process would experience each one of these 
feelings at appropriate times ( ) more fitting are adjectives such as enriching, 
exciting, rewarding, challenging, meaningful' (Rogers 1961, p. 203 en p. 195). 

Dezelfde gedachte vinden we bij Perls (1972 p. 38). Groei leidt tot de mogelijkheid 
pijn intenser te ervaren. Ook gaat een groeiproces gepaard met pijn (Rogers 1961, 
1971, Perls 1973, de Roeck 1974). Daarnaast wordt er door sommigen op gewezen 
dat de waardenoriëntatie van de groeibeweging niet overeenstemt met de waarden 
van onze 'vervreemdende, onpersoonlijke, gemechaniseerde' maatschappij, en dat 
zelfverwerkelijkers daarmee een heel specifiek soort pijn, eenzaamheid, of ongeluk
kig zijn tegemoet kunnen gaan. Rogers is hierin vaag met zijn 'in some cultures in 
some ways' en 'some people do not value fluidity. This will be one of the social value 
judgements which individuals and cultures will have to make' (1961, p. 155). 
Shepard (1970) heeft gesteld dat het mogelijk is dat na een geslaagde Gestalttherapie 
de kliënt 'will experience more dissatisfaction with conventional goals and relation
ships, with the hyprocrisy and the pretence of much social interaction, and may ex
perience the pain of seeing the deficiencies and destructiveness of many social and 
cultural forces and institutions.' Perls heeft zijn werk eens beschreven als gericht 
tegen de amerikaanse maatschappij voor zover die gemechaniseerd en gedehumani-
seerd is, als 'het brengen van een paard van Troje — de menselijke ziel — in die 
maatschappij' (1972 p. 37). 

Hetzelfde element is terug te vinden in een punt van kritiek op trainingen: trainin
gen geven een eilandervaring, een vlucht uit de maatschappelijke werkelijkheid, een 
tijdelijke bevrijding van vervreemding (Buunk 1975). En als je van dat eiland terug
komt? Ligt er dan niet een mogelijke bron van pijn of je ongelukkig voelen doordat je 
vanuit het ander referentiekader komt tot een des te scherper ervaren van die 'maat
schappelijke werkelijkheid' (voor zover die vervreemd en onpersoonlijk en oneerlijk 
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is)? Het lijkt me heel waarschijnlijk. 

Ik heb nu enkele mogelijke manieren beschreven waarop deelname aan een groei-
training kan leiden tot intenser ervaren van pijn, verdriet, je ongelukkig voelen. Ik 
wil nu terugkeren tot de veronderstelling dat de deelnemers aan parentrainingen — 
gemiddeld — wat vaker momenten zullen hebben dat ze zich gelukkig (blij, plezierig) 
voelen en wat minder vaak momenten zullen hebben dat ze zich ongelukkig (be
zorgd, neerslachtig) voelen. 

Ten eerste: naast de mogelijke toename van ervaringen van pijn en je ongelukkig 
voelen door het na de training veranderde referentiekader, staat een mogelijke 
afname van (wat Perls heeft aangeduid als:) neurotisch lijden, dat voortkomt uit het 
onvermogen om een of meer als essentieel beleefde bestaansbehoeften te voldoen, het 
onvermogen tot 'zelfondersteuning'. Dit hangt samen met wat een groei- of zelfver
werkelijkingsproces wèl zou inhouden: een ontwikkeling in de richting van welzijn, 
een ontplooiing van mogelijkheden die nieuwe bevredigingen kunnen geven. Al 
wordt dit welzijn niet beleefd als een toestand van duurzaam geluk. Exploratief 
onderzoek * geeft de indruk dat een aanzienlijk percentage ex-deelnemers een toege
nomen gevoel van ('subjektief') welzijn ervaart na een training (overzicht bij Gott-
schalk en Davidson 1972). 

Over 'voorwaarden' voor ervaringen van geluk is zo goed als niets bekend. Wel 
worden in de literatuur verschillende punten genoemd die 'samenhangen met' het 
hebben van ervaringen van gelukkig zijn. Vaak wordt genoemd: betrokken zijn bij 
mensen, goed met mensen kunnen omgaan, in staat zijn tot intiem kontakt, zich niet 
isoleren (Ramzy-Saleh Guirguis 1973, Hermans en Tak-v.d. Ven 1973**). Het 
vermogen met mensen om te gaan, tot intiem kontakt in staat zijn, zou toenemen in 
een groeiproces. Of dit vermogen nu een 'voorwaarde' is voor ervaringen van geluk
kig zijn, of andersom, of dat een derde faktor (bv. het realiseren van de tendens tot 
verwezenlijking) de eerste twee bepaalt is niet duidelijk. Wel is het waarschijnlijk dat 
het hier om twee tot op zekere hoogte samenhangende elementen gaat die zich voor 
een deel gezamenlijk — in positieve of negatieve richting — ontwikkelen. 

Wat — in verband met het hebben van ervaringen van gelukkig zijn — het meest 
frekwent wordt genoemd is samen te vatten als: zoekt en ge zult niet vinden. Steeds 
weer wordt nadruk gelegd op het spontane karakter van deze ervaringen (Ramzy, 
Perls, Watts 1958). Hermans (1973) heeft in dit verband gewezen op de diskrepantie 
die ontstaat wanneer je met 'een wetenschappelijke benaderingswijze die veelal in 
dienst staat van het beheersen (...) van gedragingen en belevingen' kijkt naar 'die 

* Alleen na-metingen, geen kontrolegroepen 
** Bradbum en Caplovitz (1965) rapporteren ook een samenhang met relatieve afwe

zigheid van spanningen in de huwelijksrelatie. In ons onderzoek zijn er zwak-posi
tieve korrelaties van 'innerlijk welbevinden' met relatievaardigheden (.29) en met 
de waardering van de partnerrelatie (.21) (n=90, pretestmateriaal). 
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menselijke ervaringsgebieden waar direkte en wilsmatige beïnvloeding eerder een 
nadelig dan een voordelig effekt heeft — zoals kreativiteit, slaap, seksualiteit en 
geluk'. Weisskopf-Joelson (1968) geeft een mogelijke verklaring: voor het bereiken 
van deze doelen is een 'samenwerking met het onbewuste' nodig, een versmelten van 
bewust en onbewust materiaal. Het vrijkomen van het onbewuste wordt vergemak
kelijkt door ontspanning en niet-gericht zijn, terwijl streven en inspanningen de 
grenzen tussen bewuste en onbewuste juist meer rigide maken *: door de inspanning 
(bv.: gelukkig willen zijn**) wordt het waarnemingsveld vernauwd en de spontane 
Gestaltvorming belemmerd. Vanuit deze achtergrond lijkt het mogelijk dat een zelf
verwerkelijkingsproces samengaat met het geleidelijk verdwijnen van een obstakel 
voor ervaringen van gelukkig zijn (en daarmee mogelijk met het frekwenter worden 
van die ervaringen). Openheid voor de 'stroom van ervaren', vertrouwen op de 'dia-
lektiek van Gestalt-vorming en -vernietiging' is beschreven als een van de meest 
centrale kenmerken van zelfverwerkelijking. Rogers noch Perls hebben in dit ver
band de term 'onbewuste' gebruikt (Rogers komt er nog het dichtst bij met de steeds 
weerkerende uitdrukking 'niet tot het bewustzijn toegelaten ervaringen'). Ik ver
moed dat de afwezigheid van de term 'onbewuste' samenhangt met het kliënt-ge-
centreerde karakter van CC-therapie en het hier-en-nu-ervaren-van-de-kliënt-gecen-
treerde karakter van Gestalttherapie***, en dat datgene wat Weisskopf-Joelson 
bedoelt met 'samenwerking met het onbewuste' voor een deel overeenkomt met wat 
Rogers aanduidt als Openheid voor de stroom van ervaren' en met de 'onbelemmer
de Gestalt-vorming en -vernietiging' uit de Gestalttherapie (zie voetnoot). In over
eenstemming hiermee is Maslows (1968) observatie dat zelf-verwerkelijkers neigen 

* Aanduidingen in een vergelijkbare richting geven Watts (1958) en Perls (1969). 
Het (met inspanning ...) bereiken van niet-inspanning, niet-gericht zijn, is m.i. 
ook een kern van het Zen-Boeddhisme. 

** Vergelijk ook de op p. 22 besproken paradoxale theorie van verandering: 'ge
lukkig willen zijn' als 'willen worden wat je niet bent', terwijl het beginpunt van 
verandering zou kunnen liggen in de aanvaarding van het feit dat je niet geluk
kig bent. 

*** Immers, voor zover het intern ervaringskader van de kliënt als begin- en eind
punt van ieder therapeutisch gebeuren beschouwd wordt, 'bestaat' zijn/haar 
onbewuste niet. Als hij/zij zich een onbewuste handeling, gedrag of motief 
realiseert, is het niet onbewust meer (het is een 'nieuwe ervaring' een 'nieuwe 
Gestalt'). 
Als hij/zij zichzelf een vraag stelt naar zijn/haar onbewuste, 'is' er geen onbe
wuste maar is er een vraag (cc-therapie) of een gat, een lege plek (Gestalt). Van
uit dit gezichtspunt kunnen ideeën omtrent het Onbewuste' van A alleen door 
een andere persoon bedacht worden (en retrospektief door A). Wat Weisskopf-
Joelson 'versmelting van bewust en onbewust materiaal' noemt, kan bij Rogers 
aangeduid worden als 'experiencing of discrepancy exists in the moment of its 
disappearance', bij Perls als de nieuwe Gestalt van een explosie/authenticiteit, 
en bij een kliënt bijvoorbeeld als een moment van 'meer mezelf worden', 'mezelf 
zijn', 'mijn lichaam zijn'. Of bijvoorbeeld als een moment van 'fietsen', 'de tuin 
omspitten', 'zitten'. 
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tot integratie van 'de freudiaanse dichotomieën en trichotomieën' zoals bewuste, 
voorbewuste en onbewuste, Ueberich, Ich en Es. 

Ter ondersteuning van de gedachtengang van Weisskopf-Joelson wil ik nog noe
men dat enkele aktiviteiten die kunnen samengaan met afname van aktief, doelge
richt denken en met toename van ontspanning en ontvankelijkheid (nl. het luisteren 
naar muziek, het beleven van seksualiteit en het zijn in de natuur), precies die aktivi
teiten zijn die het meest frekwent genoemd worden als mensen gevraagd wordt naar 
de situaties die aanleiding gaven tot een 'piekervaring' of een ervaring van 'extase' *. 
De toename van openheid voor de stroom van ervaren die gepaard zou gaan met een 
zelfverwerkelijkingsproces, het toenemend gevoelens aksepteren zoals ze zijn, zich
zelf aksepteren zoals men is, kan een obstakel voor ervaringen van geluk, nl. geluk
kig willen zijn, afbreken. Dit is in overeenstemming met een observatie van Bugental 
(1965): zelfverwerkelijkers zouden geluk steeds minder als doel op zichzelf zien en 
steeds minder najagen. 

Ik vermoed dat deelnemers aan parentrainingen, na de training, gemiddeld wat 
vaker ervaringen van geluk zullen hebben, juist omdat ze — gemiddeld — wat meer 
zullen openstaan voor en ontvankelijk zullen zijn voor eerder niet tot het bewustzijn 
toegelaten ervaringen, ook voor ervaringen die als negatief of pijnlijk beleefd 
worden. 

Ook vermoed ik — maar dit is een veronderstelling die ik niet kan toetsen aan het 
onderzoeksmateriaal — dat het vermogen van groeitrainingen om bij deelnemers een 
belemmering tot ervaringen van geluk geleidelijk te laten verdwijnen, zal afnemen 
naarmate de groeibeweging (door trainers of deelnemers) méér gezien wordt als ge-
lukkig-maker, joy-industrie en happiness-press, m.a.w. naarmate een mogelijke 
resultante van een proces vooropgesteld wordt boven de ontplooiing van het proces 
zelf: het proces dat zou beginnen bij het 'worden wat je bent', ook als dat intens 
ongelukkig zijn is. Uit het voorgaande volgt nog een veronderstelling: nl. dat juist die 
mensen die het méést toegespitst zijn op 'gelukkig willen worden' daar — zowel mèt 
als zonder training — het minst in zullen slagen. Op deze laatste veronderstelling 
kom ik terug in het vijfde hoofdstuk, bij de bespreking van de mate waarin persoon
lijke doelstellingen gerealiseerd werden. 

Dit zijn ervaringen die overigens niet zonder meer gelijk gesteld mogen worden 
met het ervaren van geluk. De meest frekwente omschrijving (door de mensen 
die deze ervaringen hadden) zijn: vrede, verlossing en kennis. 'Gevoel van blij
heid, lachen' en 'optimistische gevoelens' zijn echter ook zeer frekwent (resp. 43% 
bij Greeley en 50% bij Laski). 
Maslows observatie dat muziek, seks en de natuur de meest frekwente 'aanlei
ding' tot piekervaringen uitmaken wordt in grote lijnen bevestigd door het on
derzoek van Greeley (1974) en het door Greeley besproken, door mij niet gelezen, 
onderzoek van Laski (1968). Andere 'toppers' zijn: geboorte van een kind, kunst, 
religieuze aktiviteiten, kreatief werk, wetenschappelijk inzicht, zelfinzicht. 
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b. Konkretisering 
Een enigszins verkorte* versie van de schaal 'Innerlijk welbevinden' (Hermans en 
Tak-v.d. Ven 1973) werd voorgelegd aan de deelnemers aan het onderzoek. Na 
analyse van de pretestgegevens besloot ik deze schaal als één-dimensioneel te be
schouwen (in plaats van de splitsing in positief en negatief innerlijk welbevinden). 
Gedetailleerde gegevens over de schaal, over verwijderde items en over de beslissing 
de schaal als één-dimensioneel te beschouwen zijn opgenomen in bijlage 7. De uit
eindelijke versie van de schaal bevat 24 items, het aantal antwoord-kategorieën 
varieert van twee tot vier. In het algemeen wordt naar de frekwentie, en niet naar de 
intensiteit, van gevoelens en gedrag gevraagd. 
Enkele voorbeelden: 
— ik heb (veel-zelden) last van neerslachtige buien (item totaal korr. .66) 
— ik voel me (zelden-zeer vaak) ongelukkig (.58) 
— momenten dat ik me gelukkig voel heb ik (vaak-nooit) (.55) 
— ik heb het gevoel dat ik (geen-wel een) doel in mijn leven heb (.51) 
— in het algemeen heb ik (veel-weinig) energie (.46) 
— plezier heb ik (zeer vaak-zeer weinig) ( .42) 
— in het algemeen heb ik het gevoel dat er (een grote-weinig) afstand is tussen mij

zelf en anderen (.30) 

De antwoorden werden gedichotomiseerd op de best passende mediaan (die'het 
dichtst een 50%/50% verdeling der responsen benaderen, zie ook bijlage 7). Een 
hoge skore duidt op sterk innerlijk welbevinden, een lage skore op zwak innerlijk 
welbevinden. De theoretische range van de schaal loopt van 0 tot 24. De schaal is be
trouwbaar (alpha .90, test-hertest betrouwbaarheden .84 en .80). Aanwijzingen voor 
de konstrukt-validiteit van de sub-schalen positief en negatief innerlijk welbevinden 
geven Hermans en Tak-v.d. Ven (1973), Albersnagel (1972) en Elshout-Schade en 
v.d. Broek (1974). Ik ken geen onderzoek waarin de schaal als één-dimensioneel 
beschouwd werd, buiten een nog lopend onderzoek (V.U. Amsterdam) naar de 
samenhang tussen toename van ongelukkig zijn en toename van lichaamsgewicht. 

c. Toetsing en konklusie 

De veronderstelling dat de deelnemers aan de parentrainingen meer innerlijk wel
bevinden gaan ervaren (in vergelijking met de kontrolegroep) wordt ondersteund 
door de onderzoeksgegevens: 

Tabel 6-a. Toetsingen innerlijk welbevinden (st. dev. = 6,3) 

PRE-POST 
deelnemers 
kontrolegroep 

PRE-FOLLOW-UP 
deelnemers 
kontrolegroep 

η 
38 
36 

37 
36 

* pre — ipost 
11,6 — 14,3 
11,9 — 12,1 

* pre — * f.u. 
11,3 — 14,7 
11,9 — 12,7 

toetsing 
F = 6.46; ρ < .01 tweezijdig 

F= 7.36; ρ <.01 tweezijdig 

Voor een toelichting bij deze tabel zie tabel 5-a, p. 64 

* De negen laagst-ladende items (van de in totaal 36 items) werden niet opgenomen. 
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Deelnemers aan de parentraining ervaren — gemiddeld — zowel in de week na 

afloop van de training als drie maanden daarna een sterker innerlijk welbevinden. 

Deze toename van innerlijk welbevinden blijkt evenzeer toe te schrijven aan een 

toename van het aantal mensen dat boven de mediaan skoorde op items m.b.t. 

'momenten dat ik me gelukkig voel' en 'zich ongelukkig voelen' * als aan de toename 

van het aantal mensen dat boven de mediaan skoorde op items die betrekking 

hebben op gevoelens van waardevolheid, vitaliteit en intimiteit. 

Tot slot weer de verschillen tussen mensen. Ook hier geldt dat de konklusie t.a.v. 
toegenomen innerlijk welbevinden beslist niet iedere deelnemer betreft: 

Tabel 6-b. Veranderingen in Innerlijk welbevinden 

groep en 
metingen 

PRE-POST 
deelnemers 
kontrolegroep 

PRE-
FOLLOW-UP 
deelnemers 
kontrolegroep 

η 

38 
36 

37 
36 

veel 
meer 
i.w. 

3(8%) 
0 

2(5%) 
0 

meer 
i.w. 

5(13%) 
0 

9(24%) 
5 (14%) 

geen 
verschil 

28 (74%) 
33 (92%) 

26(70%) 
28 (78%) 

minder 
i.w. 

2(5%) 
3 (8%) 

0 
2(6%) 

veel 
minder 

i.w. 

0 
0 

0 
1 (3%) 

geen 
gegevens 

1 

Voor een toelichting bij deze tabel zie tabel 5-b, p. 64. 

Een overzicht van de frekwentie van 'duurzame verandering', 'late bloeiers', 

'teruggevallen', etc. is opgenomen in bijlage 6. In het algemeen: het percentage 

duurzame verandering is lager, en het percentage 'late bloeiers' hoger, dan bij de 

verandering in de zelfwaardering. 

4.4. Interne beheersing. 
Onder interne beheersing verstaan we: de verwachting van een persoon dat hij 

door zijn eigen gedrag, inzet en volhouden, zijn leven in een voor hem positieve zin 
kan beïnvloeden en voor hem negatieve ervaringen kan vermijden. Er is de ervaring 
het 'lot' in eigen hand hebben. Een persoon met 'interne beheersing' onderkent zijn 
eifeen bijdrage aan en de rol die hij zelf speelt in 'gebeurtenissen' zoals het verloop 
van zijn partnerrelatie, de mate waarin hij erkenning ontvangt, de maatschappelijke 
status die hij verwerft. 

Onder 'externe beheersing' verstaan we: de verwachting van een persoon dat zij 
door haar eigen gedrag, inzet en volhouden, haar leven niet of nauwelijks in een voor 
haar positieve zin kan beïnvloeden en voor haar negatieve ervaringen niet of nauwe
lijks kan vermijden. Er is de ervaring dat haar 'lot' in de handen van anderen of iets 

* 'Percentage skoorders boven de mediaan van 'momenten dat ik me gelukkig voel' 
was voor de deelnemers: pre 43%, post 51%, f.u. 60%, voor de kontrolegroep 
resp. 53%, 50%, 58%. Percentage skoorders boven de mediaan voor frekwentie 
van Ongelukkig voelen': deelnemers resp. 35%, 49%, 54% en kontrolegroep 
31%, 31% en 31% 
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anders ligt (bv. bij de partner, bij maatschappelijk strukturen, bij 'pech' of 'geluk' 
hebben), en van daar uit wordt de eigen bijdrage aan en de rol die zij zelf speelt in de 
bovengenoemde 'gebeurtenissen' door haar niet onderkend. * 

a. De veronderstelling 
Bij de bespreking van de veronderstelling dat een groeiproces een ontwikkeling 

naar meer 'innerlijk welbevinden' inhoudt, zagen we dat er zowel enkele argumenten 
pro als contra het vaker ervaren van momenten van geluk konden worden aange
voerd. Hetzelfde geldt bij de veronderstelling dat een groeiproces een ontwikkeling 
naar meer 'interne beheersing' inhoudt. 

Ik noem eerst de m.i. zwaarder wegende argumenten die vóór de veronderstelling 
kunnen worden aangevoerd. Ten eerste: naarmate in een groeiproces verworpen delen 
van het zelf worden geassimileerd neemt het vermogen tot zelfondersteuning, self-
help, toe. De persoon zou beter in staat zijn om de voor haar essentiële behoeften te 
bevredigen. Wanneer dit vermogen tot zelfondersteuning toeneemt zal dit ook tot 
een veranderende kognitie leiden: de persoon zal zichzelf gaan ervaren als méér in 
staat zijn behoeften te bevredigen, méér zijn lot in eigen hand hebbend, zichzelf 
minder zien als lijdend voorwerp in een krachtveld van omgevingsinvloeden waar
tegen hij zich niet kan verweren (vgl. Perls 1974 p. 10, vgl. Rogers konstatering dat 
de klient steeds minder over zichzelf als objekt gaat praten). De — in theorie — kon-
sekwente weigering van de trainer om in kritieke momenten (impasses) leiding te 
geven aan de klient kan aan deze ontwikkeling bijdragen. 

Het tweede argument hangt nauw samen met het eerste. Een groeiproces zou een 
ontwikkeling impliceren in de richting van een toegenomen gevoel van zelf verant
woordelijk zijn voor de problemen waar je mee zit, minder de oorzaken naar buiten 
toe projekteren. (Rogers 1961 p. 133, 142 en 157, en in Gestalttherapie het 'verant
woordelijkheid nemen'). Er is onderzoek dat de veronderstelling, dat deelname aan 
een training een ontwikkeling in deze richting stimuleert, ondersteunt: Oshry en 
Harrison (1966) vonden dat na een T-group-training deelnemers zichzelf vaker als 
oorzakelijke faktor noemden bij de analyse van probleemsituaties waar ze mee zaten. 
En Lieberman, Yalom en Miles (1973) vonden dat vlak na een groeitraining deel
nemers meer geneigd waren om in persoonlijke of interpersoonlijke probleemsitua
ties aktief naar oplossingen te zoeken en zich minder passief-afwachtend opstelden. 
Bij de follow-up na een half jaar waren de ex-deelnemers echter weer terug op het 
niveau dat ze vóór de training hadden. 

* de hier gegeven beschrijving van 'interne beheersing' verschilt van Rotters (1966) 
beschrijving van 'internal control', terwijl we op operationeel ñivo (zie bij 4.4.b) wel 
van 'internal control'-items uitgegaan zijn. Bij een recent onderzoek (de Bruijn en 
Nevejan 1977) bleek dat de skore van therapie-kliënten op de bij b. beschreven 
schaal sterk korreleert met het (onafhankelijk tot stand gekomen) oordeel van de 
therapeut over de mate van 'interne beheersing' van deze kliënten, waarbij de thera
peut het begrip 'interne beheersing' in de hierboven omschreven zin hanteerde. 
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Dan nu een argument uit een ander gezichtspunt. In wat hiervoor geschreven werd 
over interne en externe beheersing, over zelf verantwoordelijk zijn versus de om
geving verantwoordelijk stellen, is een impliciete veronderstelling van monocausali-
teit, die leidt tot dichotomiserend denken: óf ik ben verantwoordelijk (heb invloed, 
bepaal gebeurtenissen, etc), óf mijn omgeving is verantwoordelijk. Dit terwijl aan 
'gebeurtenissen' zoals het verloop van een partnerrelatie, de mate waarin een per
soon erkenning ontvangt, de maatschappelijke status die hij verwerft, allerlei 
faktoren een steentje kunnen bijdragen: de persoon zelf, de partner, de werkgever, 
vrienden en bekenden, maatschappelijke strukturen. Wanneer het juist is dat een 
persoon in een groeiproces een realistischer perceptie krijgt van wat binnen en buiten 
haar is, zou verondersteld kunnen worden dat die persoon gebeurtenissen meer als 
mu/ficausaal bepaald gaat zien (de eigen bijdrage en de bijdragen van de partner etc. 
gaat onderscheiden) en binnen dit patroon van meerdere oorzaken de eigen bijdrage 
vaker onderscheidt. Wanneer we, zoals hier, de interne vs. externe beheersing echter 
benaderen (en via een test meten) als een óf-óf gegeven, kan dit patroon van meer 
oorzaken gaan zien en binnen de hoeveelheid oorzaken de eigen rol vaker onder
scheiden, niet tot zijn recht komen (in de testgegevens is dan hooguit een tendens 
weg van extreme antwoorden naar het gemiddelde toe te verwachten). 

b. Konkretisering 
De negen hoogstladende * items uit Andriessens (1972) bewerking van Rotters 

(1966) internal -external control-schaal werden als uitgangspunt genomen. Hieraan 
werden negen door ons geformuleerde items toegevoegd. 

We formuleerden nieuwe items omdat: 
— de items van Rotter-Andriessen voor een groot deel betrekking hebben op de ver

wachting van inteme of externe beheersing binnen makrosociale strukturen 
(bv.: hogerop komen in het leven, de zinvolheid v.h. aankloppen bij hoge ambte
naren). Uit ons vooronderzoek (de enquête onder ex-deelnemers) kregen wij de 
indruk dat de 1-Е verwachting ook binnen mikrostrukturen (vooral: de partner
relatie) een rol speelt: 'I-mensen' zien hoe zij hun partner beïnvloeden, zien hun 
eigen rol in de relatie scherp of zoeken daar meer duidelijkheid over, 'E-mensen' 
bespreken hun eigen rol minder, willen 'de relatie' verbeteren maar spreken over 
die relatie alsof ze er zelf niet in zouden zitten: de verbetering moet van de part
ner komen of van andere faktoren (de training b.v.). Ook waren er verschillen in 
de perceptie van de training ('E-attitude': een stuk input dat wel of niet effekt op 
mij heeft. 'I-attitude': wat ik eruit haal is afhankelijk van wat ik bereid ben erin 
te stoppen, met wat ik eruit haal kan ik zelf verder blijven werken). We voegden 
items toe die betrekking hadden op de verwachting van 1-Е beheersing binnen de 
partnerrelatie. 

— de items van Rotter-Andriessen hebben vooral betrekking op de verwachting van 
1-Е beheersing ten aanzien van de bevrediging van behoeften aan veiligheid 
(b.v.: geen ongelukken krijgen) en achting (b.v.: het hogerop komen in het 
leven). We voegden items toe die betrekking hebben op de verwachting van 1-Е 

* naar de gegevens uit een niet gepubliceerd vooronderzoek door het NISSO naar het 
anticonceptiegedrag van mensen uit arbeiders- en lagere middenklasse (I. Faberij). 
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beheersing ten aanzien van de bevrediging van behoefte aan affiliatie, kon takt, 
saamhorigheid (b.v.: de gepercepieerde oorzaak van je eenzaam voelen). 

In bijlage 8 zijn de oorspronkelijke 18 items en gegevens over de uitgevoerde kluster-
analyse opgenomen. De analyse leidde uiteindelijk tot de volgende 9-item schaal, 
met 7 Rotter-Andriessen items en 2 door ons toegevoegde items: 
— hoe sterk iemand zich ook inspant, vaak wordt zijn waarde niet erkend (—; .61 *) 
— je kunt nog zo je best doen maar als het geluk tegenzit mislukken veel dingen 

( - ; .56) 
— als je je er werkelijk voor inzet kontakt met je partner te hebben dan bereik je ook 

wel veel kontakt ( + ; .48) 
— de meeste narigheden in je leven overkomen je zonder dat je er veel aan kunt 

doen(—; .44) 
— het heeft geen zin om te proberen je recht te krijgen bij hogere ambtenaren, want 

die trekken zich van de gewone burger toch niets aan (—; .39) 
— als je niet tot een bevredigende relatie met je huwelijkspartner komt heb je dat 

voor een groot deel aan jezelf te danken ( + ; .35) 
— zonder de juiste kruiwagen kom je niet hogerop (—; .35) 
— uiteindelijk krijg je in onze maatschappij je recht wel, als je maar volhoudt 

( + ; -32) 
— op de lange duur krijgt men de waardering die men verdient ( + ; .26) 

Deze schaal heeft een redelijke, geen hoge betrouwbaarheid (alpha .75, test-
hertest-betrouwbaarheid .70 en .67). Een overzicht van aanwijzingen omtrent de 
validiteit van de oorspronkelijke 1-Е schaal geven Joe (1971) en Andriessen (1972). 
'Internen' blijken zich maatschappelijk aktiever op te stellen dan 'externen' (nemen 
meer deel aan 'civil rights' aktiviteiten, zijn vaker lid van vakbonden). 'Internen' 
verzamelen en gebruiken meer informatie dan 'externen' (b.v. wanneer zij ziek zijn 
informatie omtrent hun ziekte, wanneer hen gevraagd wordt een standpunt te ver
dedigen informatie omtrent dat standpunt). Wij zien geen redenen om aan te nemen 
dat onze verkorting van de schaal en de twee toegevoegde items deze validiteit ernstig 
aantasten. 

Er zijn wel enkele vraagtekens te plaatsen bij onze eerdere aanname dat 'interne 
beheersing', zoals gemeten door de 1-Е schaal van Rotter-Andriessen, hetzelfde is als 
de door ons waargenomen 'interne beheersing' in sterk persoonlijke of intiem-
tussenmenselijke situaties en de 'interne beheersing' ten aanzien van behoeften aan 
affiliatie, kontakt, saamhorigheid. Het is opvallend dat slechts twee van de negen 
door ons geformuleerde items een duidelijke relatie met de oorspronkelijke 1-Е 
schaal tonen. In dit verband volgt hier nog de beschrijving van een onderzoek, dat 
pas recent onder onze aandacht kwam. Dixon (1973) maakte bandopnamen van 44 
interviews met studenten over iets dat door de geïnterviewde als probleem, zorg of 
hindernis werd ervaren. In deze interviews werd gevraagd naar wat de geïnterviewde 
als oorzaak of oorzaken voor dit probleem zag, en werd nagegaan of de geïnterview
de een plan had om zijn problemen op te lossen. De bandopnamen van de interviews 
werden door twee beoordelaars geskoord op de perceptie van de oorzaak van het pro
bleem en de specificiteit van het plan voor een oplossing. Geen van deze beide 
dimensies bleek samen te hangen met Rotters 1-Е schaal. Echter: wij deden een 
vergelijkbaar onderzoek met de door ons gebruikte 9-itemschaal (zie ook voetnoot 

* Antwoordmogelijkheden bij ieder item van 1-6 ('is beslist zo' tot 'is beslist niet 
zo'). Bij iedere item wordt de richting van de skoring en en de item-totaaltestkor-
relatie vermeld (hoge skore duidt op interne verwachting). Theoretische range van 
9 tot 54. 
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p. 72). Daarbij bleek het oordeel van de therapeut over a) de mate van interne be
heersing (waarbij interne beheersing t.a.v. de partnerrelatie nadrukkelijk in de be
gripsomschrijving opgenomen was) van 40 kliënten bij het begin van de therapie en 
b) de mate van vooruitgang in interne beheersing na een half tot anderhalf jaar 
therapie sterk te korreleren met a) de pretestskore van deze kliënten op de gebruikte 
schaal (r = .54 bij d.f. = 38) en b) de vooruitgangsskore interne beheersing na een 
half tot anderhalfjaar therapie (r = .36) 

c. Toetsing en konklusie. 
De veronderstelling dat de deelnemers aan parentrainingen meer verwachting van 

'interne beheersing' zullen krijgen wordt niet ondersteund door de onderzoeksgege
vens. 

Tabel 7-a. Toetsingen interne beheersing (st. dev. =5,3) 

PRE-POST 
deelnemers 
kontrolegroep 

PRE-FOLLOW-UP 
deelnemers 
kontrolegroep 

η 
38 
36 

37 
36 

χ pre — xpost 
37,1 — 36,9 
37,6 — 37,6 

χ pre — χ f.u. 
37,1 — 37,2 
37,6 — 38,6 

toetsing 
F= 0,02, n.s. 

F= 0,77, n.s. 

Voor een toelichting bij deze tabel zie tabel 5-a, p. 64. 

De deelnemers aan de parentraining hebben — gemiddeld — noch in de week na 
afloop van de training noch drie maanden later meer interne beheersing. We zullen 
enkele mogelijke verklaringen voor dit gegeven bespreken. 

Een eerste mogelijke verklaring werd al bij a. geformuleerd: het is mogelijk dat 
deelnemers gebeurtenissen meer als multicausaal bepaald gaan zien, en binnen de 
meerdere mogelijke oorzaken ook hun eigen bijdrage meer gaan onderscheiden. In 
dat geval zullen de 1-Е testgegevens van de deelnemers hooguit een tendens weg van 
extremen naar het gemiddelde toe te zien geven. Uit een analyse van de gegevens per 
item, en uit een vergelijking van de spreidingen bij pre-, post- en f.u.- metingen, 
blijkt echter niets in die richting. Uit tabel 7-b blijkt ook dat er binnen de deelne-

Tabel 7-b. Veranderingen in interne beheersing 

groep en 
metingen 

PRE-POST 
deelnemers 
kontrolegroep 

PRE-
FOLLOW-UP 
deelnemers 
kontrolegroep 

Voor een toelichtint 

η 

38 
36 

37 
36 

veel 
meer 
i.b. 

0 
0 

1 (3%) 
0 

meer 
i.b. 

2( 5%) 
3( 8%) 

3 ( 8%) 
6(17%) 

geen 
verschil 

32 (84%) 
32(89%) 

29(78%) 
28 (78%) 

minder 
i.b. 

4(11%) 
0 

3 ( 8%) 
2 ( 6%) 

; bij deze tabel zie tabel 5-b, p. 64. 

veel 
minder 

i.b. 

0 
1 (3%) 

1 (3%) 
0 

geen 
gegevens 

1 
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mersgroep niet méér veranderingen (afgezien van de richting van verandering) 
plaatsvonden dan binnen de kontrolegroep. 

Een tweede mogelijke verklaring ligt in het feit, dat zowel deelnemers als kontrole-
mensen al bij de pretest hoog ('intern') skoorden. Van de zeven oorspronkelijke 1-Е 
items skoorden de deelnemers- en kontrolegroep signifikant (V test, ρ <.01) hoger 
op zes items, zowel in vergelijking met Andriessens steekproeven (studenten en 
metaalarbeiders) als in vergelijking met een steekproef van Faberij (arbeiders- en 
lagere middenklasse). De mensen, die zich opgegeven hebben voor deelname aan een 
parentraining of therapie blijken meer 'intern' georiënteerd dan de mensen die deel 
uit maakten van de steekproeven van Andriessen (totaal η = 705) en Faberij (n = 90). 
Het is mogelijk dat er sprake is van een plafondeffekt in het meetinstrument. Dit kan 
nog waarschijnlijker geacht worden doordat de deelnemers wèl veranderden op ver
schillende variabelen die samenhangen met interne beheersing, n.l. zelfwaardering 
(korrelatie met interne beheersing in pretestmateriaal = .36), innerlijk welbevinden 
( r= .46) en gelegenheid tot kontakt (zie 4.6., r = .32) 

Volledigheidshalve zij echter vermeld dat de weinige mensen die bij de pretest wel 
laag (extern) skoorden (skore van 31 of lager, 4 personen uit de kontrolegroep en 6 
personen uit de deelnemersgroep) ook niet in de veronderstelde richting verander
den: de lage skoorders uit de deelnemersgroep veranderden niet meer dan de lage 
skoorders uit de kontrolegroep, en de lage skoorders uit de deelnemersgroep veran
derden niet meer dan de hoge skoorders uit de deelnemersgroep. En verder: bij een 
sindsdien verricht onderzoek (de Bruijn en Nevejan 1977) bleek een groep therapie-
kliënten die eveneens al bij de pretest een hoog ('intern') testgemiddelde te zien gaf, 
wèl signifikant te veranderen in de richting van een nog meer 'interne' attitude na 
een half jaar therapie en -nog sterker- na anderhalf jaar therapie. Dit laatste gege
ven pleit duidelijk tegen de eerder genoemde mogelijkheid Van een plafondeffekt in 
het gebruikte meetinstrument; de resultaten suggereren tevens de mogelijkheid dat 
een verandering in de richting van een nog meer interne attitude pas optreedt als 
onderdeel van een langduriger ontwikkelingsproces. 

We konkluderen dat deelnemers aan een parentraining door hun deelname niet 
veranderen in de richting van een meer 'interne' oriëntatie, waarbij als beperkingen 
gelden dat a) de deelnemers gemiddeld al vóór hun deelname een overwegend 
'interne' attitude hadden, en b) de interne vs. externe beheersing werd gemeten als 
een óf-óf gegeven (zie ook pag. 73): óf ik ben verantwoordelijk óf mijn omgeving is 
verantwoordelijk. 

4.5. Omgaan met mensen I. 

a. Veronderstelling. 
Wanneer mensen zich ontwikkelen in de richting van 'zelfaktualisering', 'groei' 

verandert er dan iets in de manier waarop zij met mensen omgaan? Vanuit — met 
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name — Rogers' theorie zijn hierover verschillende veronderstellingen te formuleren. 
We zullen er bij 4.6. (omgaan met mensen II) wat dieper op ingaan. 

Maar bij het evalueren van hoe een training doorwerkt in de manier waarop deel
nemers met mensen omgaan hebben we ook af en toe (4.5. en 4.7.) geprobeerd ons 
eigen begrippenkader (met woorden als Openheid', 'kongruentie', 'autonomie' etc.) 
even opzij te schuiven en te gaan werkeii met het begrippenkader waarmee mensen 
uit de deelnemers- en kontrolegroep hun relaties met mensen omschreven. In 4.7. 
betreft het de relatie met de partner. Hier in 4.5. betreft het omgaan met 'mensen', 
waarbij we het aan de geïnterviewde hebben overgelaten wie zij/hij onder 'mensen' 
verstond (partner, vrienden, kinderen, melkboer, kollega's). Bij de follow-up hebben 
we de deelnemers aan het onderzoek gevraagd of hij/zij vond dat er veranderingen 
waren in zijn/haar manier van omgaan met mensen, en bovendien hebben we aan 
zijn/haar partner (B) gevraagd of deze vond dat er veranderingen waren in A's 
manier van omgaan met mensen. Deze manier van onderzoek werd eerder toegepast 
door Bunker (1965) en in Nederland door Moscow (1970, 1971). Bunker en Moscow 
waren op zoek naar veranderingen (na een sensitivity-training) in de manier waarop 
ex-deelnemers met mensen samenwerken, en in plaats van de partner van de ex-
deelnemer betrokken zij een 'panel' van kollega's van de ex-deelnemer in het onder
zoek. 

Onze veronderstelling is de volgende: we verwachten dat ex-deelenemers méér 
veranderingen in hun manier van omgaan met mensen zullen beschrijven, en dat deze 
veranderingen vaker door de beschrijving van de partner bevestigd zullen worden, 
dan het geval is bij de mensen uit de kontrolegroep. 

Meer veranderingen — maar hoe zit dat dan met 'positief' en 'negatief' 
geëvalueerde verandering? Op dit punt komt toch ons uit de groeitheorie afkomstige 
begrippenkader weer meespelen. Uit de meer gedetailleerde beschrijving van de 
konkretisering (in bijlage 11) blijkt dat we bij de skoring van verandering 
a) in de eerste plaats de evaluatie van de beschrijver gevolgd hebben (voor zover de 

beschrijver liet merken bepaalde veranderingen positief of negatief te evalueren), 
maar 

b) waar de beschrijver geen evaluatie aangaf speelde ons eigen begrippenkader een 
rol. Zo beschouw ik 'meer open', 'diepere relaties' en 'meer zelfvertrouwen' als 
een positieve verandering, 'meer gesloten', Oppervlakkiger relaties' en 'minder 
zelfvertrouwen' als een negatieve verandering. 

Overigens worden er betrekkelijk weinig beschrijvingen van 'negatieve verande
ring' (zoals door de beschrijver of door mij geëvalueerd) gegeven. Het percentage als 
'negatief' geëvalueerde veranderingen was slechts iets hoger dan bij Moscow (1970). 

Terugkerend naar de veronderstelling: verwachtten we nu, naast méér 'positieve' 
veranderingen voor de getrainden, ook méér 'negatieve' veranderingen? Of juist 
minder? Eerlijkheidshalve: ik had over deze vraag niet nagedacht tot op het 
moment, dat de resultaten van dit deíl van het onderzoek me al bekend waren. Ik 
had in de fase die daaraan voorafging alleen een veronderstelling in gedachten in 
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termen van 'meer verandering' en 'meer door de partner bevestigde verandering'. Nu 
ik de resultaten van dit deel van het onderzoek ken zou ik bij het formuleren van een 
achteraf-veronderstelling nogal makkelijk naar de resultaten toe redeneren. Ik laat 
dit dus maar zitten. De als 'positief' en de als 'negatief' geëvalueerde veranderingen 
zullen apart beschreven worden. 

b. Konkretisering. 
Aan alle deelnemers aan het onderzoek werd bij de follow-up schriftelijk de volgende 
vraag voorgelegd: 
'In een periode van een paar maanden kunnen mensen, min of meer, veranderen in 
de manier waarop ze met andere mensen omgaan. Dat veranderen kan een gevolg 
zijn van nieuwe ervaringen, van een training, van veranderingen in de leefsituatie, 
etc. 
Wilt u hieronder aangeven welke veranderingen u gelooft dat er, sinds * geweest 
zijn in de manier waarop u met mensen omgaat, als u dat vergelijkt met het daaraan 
voorafgaande jaar? 
Als u gelooft dat er geen veranderingen geweest zijn in de manier waarop u met 
mensen omgaat, kunt u dat ook hieronder aangeven'. 

Daarnaast kregen ze een gelijkluidende vraag voorgelegd naar mogelijke veranderin
gen in de manier waarop de partner met mensen omgaat (zie bijlage 9). Door een 
fout in de organisatie van het onderzoek (zie ook pag. 46) hebben we bij dit onder
deel meer ontbrekende gegevens dan nodig was geweest. Vier kontroleparen (acht 
mensen) hebben deze vraag, door een fout van onze kant, niet beantwoord. De 
kontrolegroep bestaat bij dit onderdeel van het onderzoek dus uit 28 mensen. Zou
den de gegevens van de andere acht mensen sterk afgeweken hebben van deze 28? De 
enige indikatie die we daarvoor hebben zijn de testgegevens van deze 8 bij andere 
'relatie'-metingen in vergelijking met de testgegevens van de 28. Deze vergelijking is 
opgenomen in bijlage 10. Van de groep van acht kan niet gezegd worden dat ze op 
deze andere relatiemetingen a-typisch waren voor de kontrolegroep als geheel. Maar 
dat is ook alles wat we van deze acht mensen kunnen zeggen. 

De antwoorden van de getrainden en de kontrolemensen werden uitgetypt en van 
een willekeurig kodenummer voorzien. Bij dat uittypen werd, om zoveel mogelijk 
identifikatie van een protokol als afkomstig van een getrainde — of een kontrole-
persoon tegen te gaan, iedere aanduiding van de training en van gepercepieerde 
oorzaken van veranderingen verwijderd. Zo werd bij het uittypen 'door de training' 
of 'sinds de vakantie' of 'sinds ik aan de pil ben' steeds vervangen door de vermel
ding: ((feit)). 

Op grond van de antwoorden ontwikkelden we een koderingsschema** waarin 
uiteindelijk negen hoofdkategorieën en een 'rest'-kategorie waren opgenomen. We 
zullen de kategorieën hierna in grote lijnen omschrijven. In bijlage 11 worden de 

* Op dit punt werd het tijdstip van de premeting aangeduid in globale termen 
(b.v.: begin januari, midden januari of eind januari). 

· * Het koderingsschema van Moscow (1970), dat gebaseerd was op antwoorden op 
een andere vraag (nl. naar de manier van samenwerken met andere mensen) is 
van veel nut voor ons geweest bij de formulering van de algemene regels voor 
skoring. Inhoudelijk (de inhoud en de grenzen van de antwoordkategorieën) zijn 
er vrij veel verschillen met Moscow's koderingsschema. 

78 



regels voor skoring en de afgrenzing tussen de kategorieën weergegeven. Twee beoor
delaars hebben onafhankelijk van elkaar de Protokollen geskoord. De percentages 
overeenstemming tussen deze eerste beoordelingen worden hieronder voor iedere 
kategorie weergegeven. 

Voor die gevallen waarin de twee beoordelaars niet overeenstemden in hun oordeel 
werd, om tot de definitieve skoring te komen, de volgende procedure gevolgd: 
— de beoordelaars overlegden met elkaar over de toegekende skore. Waar zij het 

makkelijk met elkaar eens werden (dat was in ruim de helft van de gevallen zo) 
werd deze skore als definitief beschouwd, 

— voor die gevallen waarin de beoordelaars niet gemakkelijk met elkaar tot over
stemming kwamen werd afwisselend de skore van de ene en van de andere beoor
delaar als definitieve skore beschouwd. 

Uit de percentages overeenstemming tussen de (oorspronkelijke) beoordelingen 
blijkt overigens wel dat het hier om een betrekkelijk gering aantal beoordelingen 
ging. De meeste verschillen van mening tussen de beoordelaars betroffen verwisse
lingen tussen kategorie 6 (zelfvertrouwen) en kategorie 9 (identiteit). 

Nog iets over de inhoud van de kategorieën. De kategorieën 6 t/m 9 betreffen niet 
duidelijk 'manieren van omgaan met mensen' maar hebben meer betrekking op 
veranderingen in de persoon die beschreven wordt, veranderingen die zich ook uiten 
in zijn omgang met andere mensen. Ik voel er niet voor om deze beschrijvingen te 
beschouwen als 'internal states' (zoals Posthuma en Posthuma 1973) die zich niet in 
gedrag (het omgaan met mensen) zouden uiten*. Ik heb ze daarom wel opgenomen. 
Van de eerste vijf kategorieën kan echter duidelijk gezegd worden dat ze direkt slaan 
op het 'omgaan met mensen'. 
De tien kategorieën: 

1. kommunikatie—zenden. 
De beschreven persoon kommuniceert iets naar iemand op een betere manier. De 
persoon drukt zichzelf meer of beter uit. Meer en beter: gemakkelijker te begrijpen, 
of direkter, of eerlijker, of met meer integratie van gevoelens. Ook 'meer en beter' 
non-verbaal kommuniceren. 
Vb: + = spontaner, brengt haar gevoelens beter over, laat duidelijker merken als 

hij iemand mag of niet mag. 
— = geslotener, oneerlijker, laat minder van zichzelf zien. 

Percentage overeenstemming tussen de beoordelaars: 96%. 

2. kommunikatie—ontvangen. 
De beschrevene schenkt meer of beter aandacht aan datgene wat anderen naar hem 
overbrengen (eventueel: specifiek non-verbaal). 
Vb: + = luistert zorgvuldiger/aandachtiger/meer 

— = luistert minder. 
Overeenstemming beoordelaars: 100%. 

3. kommunikatie — niet specifiek. 
Een beschrijving die een vermeerdering of verbetering in kommunikatie aangeeft 
zonder dat expliciet aangegeven wordt of het om zenden of ontvangen gaat — het 
kan om beiden gaan. (In deze kategorie wordt geen skore toegekend wanneer zowel 

* Uit de frekwentie waarmee ook in de partnerbeschrijvingen uitspraken voorkomen 
die onder deze kategorieën vallen blijkt ook wel dat het hier gaat om een 'internal 
state' die naar 'buiten' toe doorwerkt. 
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in kategorie 1 als 2 een skore is toegekend). 
Vb: + = ze funktìoneert beter in gesprekken 

— = er zijn minder echte gesprekken tussen ons. 
Overeenstemming beoordelaars: 97%. 

4. sensitiviteit voor mensen. 
De persoon is gevoeliger voor de behoeften en gevoelens van andere mensen en/of 
begrijpt beter waarom mensen doen zoals ze doen. 
Impliceert: betrokkenheid — meevoelen — sympathie — belangstelling voor gevoe
lens en behoeften van anderen en/of een beter begrijpen van menselijk gedrag. 
Vb: + = is gevoeliger voor mij/voor anderen 

is meer alert op gevoelens van andere mensen. 
— = : is nu te weinig in anderen geïnteresseerd 

heeft minder begrip voor gevoelens van anderen. 
Overeenstemming beoordelaars: 100%. 

5. aksepteren van anderen. 
Toegenomen aksepteren-erkennen van anderen als individu. Dit kan blijken uit een 
minder de ander opleggen wat de beschrevene zelf vindt. Het kan betekenen dat de 
eigen ideeën-emoties-vooroordelen van de beschrevene minder als stoorzender funge
ren in kontakt. 
Vb: + = is toleranter, heeft minder de neiging anderen te willen omvormen. Laat 

anderen meer tot hun recht komen. 
— = aksepteert minder de tekortkomingen van anderen, heeft meer kritiek 

op anderen (tenzij dit door de beschrijver duidelijk positief gewaardeerd 
wordt). 

Overeenstemming beoordelaars: 96%. 

6. zelfvertrouwen. 
Hieronder vallen uitspraken die specifiek verwijzen naar iemands zelfvertrouwen of 
zekerheid. Dit kan ev. blijken uit een verminderde afhankelijkheid van anderen 
en/of een beter voor zichzelf durven opkomen. 
Vb: + = meer zelfvertrouwen, laat zich minder snel overbluffen, minder angst 

wat anderen van hem denken. 
— = onzekerder, durft eigen mening minder te verdedigen. 

Overeenstemming beoordelaars: 91 % 

7. rust. 
Deze kategorie beschrijft een innerlijke gemoedstoestand waar de beschrevene meer 
op z'n gemak, meer ontspannen is. Toestand van verminderde angst of nervositeit. 
Vb: + = kalmer, evenwichtiger. Is/gedraagt zich vrijer, minder nerveus, minder 

overgevoelig. 
— = angstiger, meer verkrampt, minder op z'n gemak. 

Overeenstemming beoordelaars: 96% 

8. geluk. 
De persoon wordt beschreven als gelukkiger/warmer/vitaler/energieker, doet 
dingen met meer vreugde/plezier dan hij vroeger deed. 
Vb: + = gelukkiger, straalt meer plezier uit, kan meer genieten van alles. 

— = vaker depressief, minder vitaal. 
Overeenstemming beoordelaars: 97% 
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9. identiteit en inzicht in zelf/funktioneren van zelf. 
Beschrijft een toegenomen kontakt met/samenvallen met zichzelf, en/of meer en 
nieuw inzicht in/bewustworden van zichzelf en/of toegenomen integratie, realiseren 
van of aksepteren van delen van zichzelf (b.v. gevoelsleven, b.v. seksualiteit). 
Vb: + = kent zichzelf beter, weet beter wat hij zelf wil, kan eigen meer 

aksepteren, is meer zichzelf. 
— = weet nu helemaal niet meer wat hij wil. 

Overeenstemming beoordelaars: 92%. 

10. restkategorie: tevredenheid relaties. 
ledere duidelijke, ondubbelzinnige aanduiding dat de beschrevene 'betere' of 'meer 
intense' relatie(s) heeft (voor zover niet skoorbaar in 3 of elders) en/of een toege
nomen gerichtheid heeft op betere, diepergaande relaties (voor zover niet skoorbaar 
bij 9 of elders). 
Vb: + = kan beter met mensen omgaan, onze relatie is beter, kan meer op voet 

van vertrouwen met anderen omgaan. 
— = zoekt oppervlakkiger relaties, is kontakt gaan schuwen. 

Overeenstemming beoordelaars: 91%. 

Elke beschrijving werd voor iedere kategorie een skore toegekend: + (een of meer 
positieve veranderingen vermeld in deze kategorie), 0 (geen verandering vermeld, of, 
wat één keer voorkwam: zowel een + als een — verandering in deze kategorie) of — 
(een of meer negatieve veranderingen). 

ledere persoon heeft voor iedere kategorie drie skores: de wel of niet aan zichzelf 
toegekende verandering, de wel of niet door de partner toegekende verandering, en 
de 'geverifieerde' skore, d.w.z. een verandering die door beide partners, A en B, aan 
A toegeschreven wordt. 

Nog iets over de validiteit van dit soort onderzoek. Als mensen zeggen dat ze 
veranderd zijn, zijn ze dan ook 'werkelijk' veranderd? Het is duidelijk dat in dit soort 
onderzoek met alleen een nameting allerlei vertekenende faktoren een rol kunnen 
spelen. Mensen kunnen een verandering rapporteren omdat ze een goede indruk op 
de interviewer willen maken, of om de train(st)er een anoniem komplimentje te 
maken, of omdat ze niet kunnen geloven dat ze niét veranderd zouden zijn: ze zijn 
immers naar een training geweest. Of mensen kunnen 'geen verandering' 
rapporteren omdat ze niet kunnen geloven al veranderd te zijn: de training moet 
immers nog komen*. Een met deze methode geskoorde 'verandering' kan berusten 
op een holle kreet over 'meer mezelf worden' en kan berusten op een 'meer mezelf 
geworden' waar een intens doorleefd en ingrijpend veranderingsproces achter ligt. 
Onze skoring geeft hier geen gradatie in aan (hooguit H skores in meer of minder 
kategorieën). 

Het belangrijkste voordeel van dit soort onderzoek zie ik liggen in het feit dat hier 
het begrippenkader van de deelnemers en kontrolemensen gevolgd wordt. Er is ook 

* Ik had op twee manieren de werking van dit soort vertekenende faktoren kunnen 
verminderen (achteraf bedacht. Misschien hebben andere onderzoekers hier iets 
aan). Ten eerste had ik ook bij de pre-meting kunnen vragen naar veranderingen in 
de laatste drie maanden. Ten tweede — belangrijker — had ik bij de vraag naar ver
anderingen bij 'veranderen kan een gevolg zijn van nieuwe ervaringen, van een trai
ning', kunnen toevoegen: 'doordatje de stap hebt genomen je op te geven voor een 
training/therapie'. 
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een ruimte voor individuele verschillen in waardering die ontbreekt bij onderzoek 
met kant-en-klare schalen. (Harrison 1971 heeft hier verschillende voorbeelden van 
gegeven). 

Maar met dit alles blijft de validiteit van dit soort onderzoek toch wel beperkt tot 
face-validiteit. Mensen hebben wel of geen veranderingen gerapporteerd, dat is alles 
wat er ervan kunnen zeggen. Nu vind ik dat zelf veel waard, ik hecht vrij veel waarde 
aan dit soort onderzoek. Ik weet dat anderen aan dit soort onderzoek juist weinig of 
geen waarde hechten. Over één ding kunnen we waarschijnlijk het wel eens zijn: 
dat de (door de partner) geverifieerde skore een sterkere facevaliditeit heeft (voor een 
werkelijk plaatsgevonden verandering) dan een niet door de partner geverifieerde 
skore, of dan een verandering die alleen door de partner, maar niet door de persoon 
zelf, beschreven wordt. 

c. Toetsing en konklusie. 
De deelnemers aan de parentraining schreven zichzelf meer positieve veranderin

gen toe, en kregen door hun partner meer positieve veranderingen toegeschreven, 
dan de mensen uit de kontrolegroep. Ook is bij de deelnemers de geverifieerde posi
tieve veranderingsskore hoger dan bij de mensen uit de kontrolegroep. 

Voor iedere persoon berekenden we het totaal aantal kategorieën waarin zij/hij 
+ skoorde. De resultaten zijn opgenomen in tabel 8. 

Tabel 8. Totaal aantal beschreven positieve veranderingen in omgaan met mensen 

Totaal aantal 
+ geskoorde 
kategorieën 

7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

η 

geen gegevens 

aan zichzelf 
toegeschreven 

Deeln. 

1( 3%) 

3( 8%) 
4( 11%) 

12 ( 32%) 
7( 19%) 
5( 14%) 
5( 14%) 

37(100%) 

1 

Kontrole 

1( 4%) 
2( 7%) 
5( 18%) 
9( 32%) 

11 ( 39%) 

28 (100%) 

8 

door partner 
toegeschreven 

Deeln. 

1( 3%) 

5( 14%) 
7 ( 20%) 

11 ( 31%) 
6( 17%) 
5( 14%) 

35 (100%) 

3* 

Kontrole 

2( 7%) 
3( 11%) 

13 ( 46%) 
10 ( 36%) 

28 (100%) 

8 

geverifieerde 
skore 

Deeln. 

4 ( 11%) 
6( 17%) 

15 ( 43%) 
10 ( 29%) 

35 (100%) 

3· 

Kontrole 

7( 25%) 
21 ( 75%) 

28 (100%) 

8 

De verschillen tussen de deelnemers- en de kontrolegroep zijn in alle drie de opzich
ten (totaal aantal aan zichzelf toegekende veranderingen, door de partner toegekende 
veranderingen, en de geverifieerde skore) signifikant (mediaantest, p-waarden 
<.001**. 

* Van één deelnemer ontbreken alle gegevens, hij heeft ons dus ook geen beschrij
ving van zijn partner gegeven. Een derde deelnemer (die inmiddels ook geschei
den van zijn partner leefde) wilde zijn partner niet beschrijven omdat ze in de 
laatste maanden weinig kontakt met elkaar hadden gehad. 

** Chi-kwadraat-waarden, gekorrigeerd voor kontinuiteit: 10,92 (zelfbeschrijving), 
14,13 (partnerbeschrijving) en 11,69 (geverifieerde skore), bij d.f. = 1. 
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Het totaal aantal beschreven negatieve veranderingen is zo gering dat het zich niet 
voor toetsing leent. We geven alleen de frekwentieverdeling weer (tabel 9). 

Beschrijvingen van negatieve veranderingen komen wat vaker in de kontrolegroep 
voor (geen van de deelnemers krijgt door haar/zijn partner een negatieve verande
ring toegeschreven), maar ook binnen de kontrolegroep beschrijft slechts één per
soon één negatieve verandering die ook door de partner geverifieerd werd. 

Tabel 9. Totaal aantal beschreven negatieve veranderingen in omgaan met mensen 

Totaal aantal 
— geskoorde 
kategorieën 

4 
3 
2 
1 
0 

η 

geen gegevens 

aan zichzelf 
toegeschreven 

Deeln. 

1( 3%) 

36 ( 97%) 

37(100%) 

1 

Kontrole 

2( 7%) 

1( 4%) 
6( 21%) 

19 ( 68%) 

28 (100%) 

8 

door partner 
toegeschreven 

Deeln. 

3Î (100%) 

35 (100%) 

3 

Kontrole 

1( 4%) 

2( 7%) 
6( 21%) 

19 ( 68%) 

28 (100%) 

β 

geverifieerde 
skore 

Deeln. 

35 (100%) 

35 (100%) 

3 

Kontrole 

1( 4%) 
27 ( 96%) 

28 (100%) 

8 

Bij uitsplitsing van de beschreven veranderingen naar kategorie (tabel 10) blijkt 
dat de verschillen tussen de getrainde- en de kontrole-groep vooral afkomstig zijn 
van verschillen in 'kommunikatie-zenden', 'ztlfvertrouwen' en 'identiteit' en in 
mindere mate afkomstig zijn van verschillen in 'rust' en 'geluk'. De andere kate
gorieën dragen wel bij tot verschillen in zelfbeschrijvingen en partnerbeschrijvingen, 
maar leveren geen verschillen op in geverifieerde skores. 

Wanneer we uitgaan van de geverifieerde skores: ± 2 5 % van de deelnemers veran
derde, zowel volgens hun zelfbeschrijving als volgens de beschrijving die de partner 
van hen gaf, in een positieve richting in het zenden van kommunikatie (de persoon 
drukt zich meer en/of beter uit), in zelfvertrouwen en in identiteitsbesef /inzicht in 
zichzelf. En ± 10% van de deelnemers (tegenover niemand uit de kontrolegroep) 
verandert, zowel volgens de zelfbeschrijving als volgens de partnerbeschrijving, in de 
richting van meer rust (evenwicht, vermindering van angst) en geluk (vitaliteit, 
warmte, vermindering van depressie). Even opvallend is echter de afwezigheid van 
meer (geverifieerde) verandering in andere opzichten: bij de dimensie., die 
betrekking hebben op grotere openheid voor wat buiten de persoon ligt (beter luiste
ren, sensitiever voor anderen, meer aksepteren van anderen) schrijven deelnemers 
weliswaar vaker verandering aan zichzelf en aan de partner toe, maar de beschrijvin
gen dekken elkaar niet: bij de geverifieerde skore bestaat geen verschil tussen de 
deelnemers- en kontrolegroep. 
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Tabel 10: Beschreven positieve en negatieve veranderingen in omgaan met mensen, 
perkategone. 

KATEGORIE 

Kommunikatie 
zenden 

Kommunikatie 
ontvangen 

Kommunikatie 
niet-specifiek 

Sensitiviteit 

Aksepteren 

Zelfvertrouwen 

Rust 

Geluk 

Identiteit 

Rest-kategorie 
relaties 

Geen gegevens 

Totaal η 

Skore 

+ 
0 

+ 
0 

+ 
0 

+ 
0 

+ 
0 

+ 
0 

+ 
0 

+ 
0 

+ 
0 

+ 
0 

aan zichzelf 
toegeschreven 

Deeln. 

16 
20 

1 

5 
32 
0 

4 
33 

0 

8 
28 

1 

6 
31 
0 

16 
21 

0 

7 
30 
0 

6 
31 
0 

21 
16 
0 

4 
33 

0 

1 
38 

Kontr. 

8 
19 

1 

0 
28 

0 

0 
27 

1 

1 
25 

2 

1 
25 

2 

7 
19 
2 

2 
23 

3 

0 
27 

1 

7 
21 
0 

2 
23 

3 

8 

36 

door partner 
toegeschreven 

Deeln. 

14 
21 

0 

1 
34 
0 

7 
28 

0 

3 
32 

0 

6 
29 

0 

15 
20 

0 

5 
30 

0 

8 
27 

0 

13 
22 

0 

4 
31 
0 

3 

38 

Kontr. 

3 
24 

1 

0 
27 

1 

0 
28 

0 

3 
24 

1 

2 
23 

3 

5 
22 

1 

2 
25 

1 

0 
28 

0 

7 
19 
2 

2 
22 

4 

8 

36 

geverifieerde 
skore 

Deeln. 

9 
26 

0 

0 
35 

0 

1 
34 
0 

1 
34 
0 

2 
32 
0 

9 
26 

0 

3 
32 

0 

4 
31 
0 

10 
25 

0 

0 
35 
0 

3 

38 

Kontr. 

1 
27 

0 

0 
28 

0 

0 
28 

0 

1 
27 

0 

1 
27 
0 

2 
25 

1 

0 
28 

0 

0 
28 

0 

1 
27 

0 

1 
27 
0 

8 

36 
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Samenvattend: wat uit de beschrijvingen naar aanleiding van een open vraag naar 

het omgaan met mensen naar voren komt is een beeld van de ex-deelnemers als: wat 

sterker (zelfvertrouwen, rust, geluk), wat meer openheid voor wat in hem is (identi

teit) en uit dat meeren/of beter, duidelijker (kommunikatie-zenden), maar niet met 

meer (zowel door hem als door zijn partner waargenomen) openheid voor wat 

'buiten' hem is. Wat sterker en opener tegenover anderen, maar niet meer open

staand voor anderen. 

4.6. Omgaan met mensen Π. 
Bij het verder doordenken van hoe deelname aan een training doorwerkt in het 

omgaan met mensen maak ik gebruik van Rogers' theoretische formuleringen om

trent 'verbeterende' en 'verslechterende' relaties (1971, p. 237-243). Samenvattend: 

wanneer A kontakt met В wil zijn er voorwaarden voor een verslechterende relatie 
wanneer in A een duidelijke inkongruentie bestaat tussen 1) zijn ervaring van het 
onderwerp van kommunikatie met B, 2) zijn symbolisering van deze ervaring met 
betrekking tot zijn ik-beeld en 3) de bewuste, gekommuniceerde uitdrukking die hij 
aan deze ervaring geeft. (Inkongruentie: Rogers spreekt van een psychologische 
stoornis wanneer 1 in strijd is met 2 en 3, en van bedrog wanneer 1 en 2 in strijd zijn 
met 3). Vanuit deze inkongruenties tussen ervaring, bewustzijn en gedrag volgen in 
de relatie tussen A en B: misvormde percepties, niet-ervaren van empathie, ervaren 
van bedreiging en daardoor niet-ervaren van onvoorwaardelijke positieve 'regard' en 
van daaruit onder meer: toenemende wederzijdse afweer en toenemende oppervlak
kigheid van de kommunikatie, die minder en minder de totaliteit van het individu 
weergeeft. 

Wanneer A kontakt wil met В en er in A kongruentie tussen ervaring, bewustzijn en 
gedrag bestaat, zijn er voorwaarden voor een verbeterende relatie aanwezig: het 
kontakt zal onder meer leiden tot wederzijds begrip en wederzijdse bevrediging in de 
relatie*. 

a. Veronderstelling. 

Ik vermoed dat deelname aan een training er toe leidt dat deelnemers (gemiddeld) 
in hun omgaan met mensen meer open tegenover anderen en meer openstaand voor 
anderen zullen worden, daardoor hun relaties als beter en als dieper (minder opper
vlakkig) gaan ervaren, en ook dat de deelnemers (gemiddeld), door deze veranderde 
vaardigheden, in hun omgeving meer gelegenheid tot kontakt gaan zien. 

* Het zal duidelijk zijn dat deze formuleringen een uitbreiding zijn van de theorie 
omtrent groeibevorderende relaties. Onderzoek dat deze formuleringen onder
steunt: openheid roept openheid op (Jourard 1971, Savicky 1972) en variëren sa
men met empathie en respekt, waarbij het funktioneren van A invloed heeft op het 
funktioneren van В (de experimenten van Carkhuff, Berenson, Holder, Piaget en 
Alexik, beschreven in Carkhuff en Berenson 1967), openheid en elkaar aardig vin
den hangen samen, zij het sterker voor vrouwen dan voor mannen (Jourard 1971). 
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Uit de beschrijvingen die ex-deelnemers van zichzelf geven en uit de manier 
waarop zij door hun partner beschreven worden (4.5.) komen aspekten van een zelf
verwerkelijkingsproces naar voren die als saillant ervaren worden: toegenomen iden
titeitsbesef, zelfvertrouwen en meer en/of beter zich uiten. In de gegevens vinden we 
bij de getrainden echter niet meer geverifieerde veranderingen in sensitiviteit voor 
anderen, aksepteren van anderen en tevredenheid over relaties, dan bij de mensen in 
de kontrolegroep. Toch zouden, volgens groeitheorieën, deze aspekten zich gezame-
lijk ontwikkelen. Als in een persoon meer kongruentie tussen ervaring, bewustzijn en 
gedrag bestaat (de toename in 'identiteit' en 'kommunikatie-zenden'), is deze 
persoon minder kwetsbaar, daardoor zullen zijn percepties van anderen juister zijn 
en zal hij meer empathie voor anderen kunnen ervaren. Een konkreet voorbeeld: 
heterofielen die hun eigen seksualiteit meer geïntegreerd en aanvaard hebben en 
minder schuldgevoelens hebben over hun eigen sex-impulsen, staan meer aanvaar
dend en minder veroordelend tegenover homofielen*. In breder verband zien we 
hetzelfde in het eerder (4.2.) vermelde onderzoek naar de samenhang tussen zelf
waardering en het waarderen van anderen. 

Ik veronderstel dat, wanneer A in zijn relatie met В zichzelf beter kan uiten en 
meer openstaat voor wat er in В omgaat, A deze relatie als 'dieper' (minder opper
vlakkig, minder 'phony layer') en 'beter' (meer bevredigend, meer aansluitend bij 
wat er in A en В omgaat, minder bedreigend) zal ervaren. 

Ander onderzoek rondom (niet paren-) trainingen ondersteunt verschillende van 
de hiervoor genoemde veronderstellingen en hun onderlinge samenhang (Dies en 
Sadowsky 1974, Foulds 1973, Foulds, Wright en Guiñan 1970, Hurley en Force 
1973, Lieberman, Yalom en Miles 1973). Vermeldenswaard is nog dat Hurley en 
Force een geringere toename in het aanvaarden van anderen vonden dan in het aan
vaarden van zichzelf (vergelijk onze gegevens bij 4.5.). 

Tenslotte veronderstel ik nog dat de deelnemers gemiddeld, doordat ze wat anders 
met mensen omgaan en mensen op hen wat anders gaan reageren, in hun omgeving 
meer gelegenheid tot kontakt gaan zien. Ik vermoed dat de mogelijke nieuwe 
ervaringen in reeds bestaande relaties er toe zullen bijdragen, dat de deelnemers hun 
reeds bestaande relaties zullen herdefiniëren als méér gelegenheid tot kontakt 
biedend. 

b. Konkretisering. 
Vooraf: ik beschouw de hier besproken operationalisering van de eerder genoemde 

begrippen als minder sterk en ik vind dat de resultaten van de toetsing van op deze 
wijze verzamelde gegevens hooguit als aanwijzing en niet als bewijs voor of tegen de 
beschreven veronderstelling kunnen dienen. Ik kom hier staks nog op terug. 

Het Omgaan met mensen' werd gemeten via een vertaling van de door Lieberman, 
Yalom en Miles beschreven 'Interpersonal Adequacy' en 'Feeling Sensitivity' items. 

* Berry en Marks (1969) en Dunbar, Brown en Amoroso (1973), zoals beschreven 
door Sanders (1974). 
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Vanuit Rogers' formuleringen vervachtten we dat deze items op één kluster zouden 
laden, deze verwachting bleek juist *. 
Het kluster bevat de volgende zeven items**: 
1. Ik laat mijn werkelijke gevoelens tegenover anderen blijken ( + ; .50), 
2. Meestal weet ik wel wat anderen voor mij voelen en van mij denken ( + ; .34), 
3. Ik ben vrij tevreden over de manier waarop ik relaties met mensen leg 

en onderhoud ( + ; .57), 
4. Het is moeilijk voor me om tot diepgaand kontakt met anderen te 

komen (—; .64), 
5. Vaak weet ik niet zo goed wat ik eigenlijk innerlijk voel (—; .35), 
6. Het is makkelijk voor mij om spontaan te zijn ( + ; .44), 
7. Ik heb vaak te weinig gevoel voor wat zich bij andere mensen innerlijk 

afspeelt (—; .31). 

Een hogere skore duidt op (zelfgerapporteerde) betere relatievaardigheden en 
meer tevredenheid over relaties. Het kluster is betrouwbaar (alpha .74, lange termijn 
rtt .69.***. Lieberman, Yalom en Miles rapporteren voor het IA- en FS-kluster 
test-hertest-betrouwbaarheden na een jaar van resp. .73 en .67). Opvallend is dat de 
uitspraken die betrekking hebben op gevoeligheid voor wat er in anderen omgaat 
(items 2 en 7) de laagste item-totaalkorrelatie hebben. 

Gelegenheid tot kontakt werd gemeten via een vertaling van door Lieberman, 
Yalom en Miles beschreven 'opportunity for open peer communication'-items en 
'opportunity for expression of anger'-items. Vijf items bleken een samenhangend 
kluster te vormen****: 
1. Ik heb voldoende gelegenheid om te weten hoe anderen mijn gedrag zien 

( + ; .44), 
2. Ik heb niet genoeg gelegenheid om anderen echt te leren kennen (—; .51), 
3. Ik heb net zo veel open en eerlijke konfrontaties met de mensen met 

wie ik omga als ik zelf wil ( + ; .50), 
4. Ik bevind me zelden in een situatie waar ik andere mensen kan 

vertrouwen (—; .38), 
5. Ik bevind me zelden in een situatie waar ik mijn boosheid helemaal 

kan uiten (—; .36). 

Een hogere skore duidt op méér gepercepieerde gelegenheid tot kontakt. Het kluster 
is redelijk betrouwbaar (alpha .68, lange termijn r̂ t .71. Lieberman, Yalom en Miles 
rapporteren test-hertest betrouwbaarheden na een jaar van .62 voor 'opportunity for 
peer communication' en .46 voor Opportunity for anger-expression'). 

Het besluit om in dit onderzoek ook het 'omgaan met mensen' als variabele op te 
nemen, werd op het laatste nippertje, vlak voor we met de metingen begonnen, 

* Dit gegeven is echter anders dan het gegeven van Lieberman, Yalom en Miles: 
zij vermelden tussen het IA-kluster en het FS-kluster een korrelatie van —.01 
(1973, p. 469). 

** Bij iedere uitspraak zeven antwoordmogelijkheden, van 'dat is beslist zo' via 
'neutraal' naar 'dat is beslist niet zo'. Theoretische range van 7 tot 49. 

* · * 'Relatievaardigheden' en 'gelegenheid tot kontakt' zijn alleen bij de follow-up 
gemeten. De deelnemers kregen bij de post-meting al een enorme stapel papier 
in te vullen, we hebben deze 'zwakke' metingen toen maar achterwege gelaten. 

**** Antwoordmogelijkheden van 1-7 (als bij relatievaardigheden), theoretische 
range van 5 tot 35. 
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genomen*. We kozen voor de (op dat moment ook net gepubliceerde) Lieberman c.s. 
items, die globaal wel bij onze ideeën aansloten. Bij nader inzien vind ik deze items, 
als operationalisering van de bij a) beschreven begrippen, vrij zwak. Met name het 
kluster 'relatievaardigheden': verschillende elementen worden even aangestipt, zoals 
identiteit en expressie (items 1, 5 en 6), tevredenheid over en diepgang van relaties 
(items 3 en 4) en gevoel voor wat er in anderen omgaat (items 2 en 7), maar het is 
geen uitgebreide meting. Naar 'aanvaarden van' of zich bedreigd voelen door' wat er 
in anderen omgaat wordt niet gevraagd. 

Belangrijker nog vind ik het 'zelfgerapporteerde' bij deze meting. Wel vind ik A 
zelf de meest aangewezen persoon om te beoordelen of zij wel of niet tevreden is over 
de manier waarop zij met mensen omgaat, maar wie beoordeelt of zij gevoel heeft 
voor 'wat er in anderen omgaat', of zij weet 'hoe anderen over haar denken', of het 
moeilijk is voor haar om tot 'diep kontakt' te komen? Ik vind dat het vragen naar de 
mening van A alléén hier niet voldoende is. Het kluster relatievaardigheden hangt 
weliswaar samen met andere aspekten van de persoon, op een manier die redelijke
wij s verondersteld kan worden**, maar in dit geval hecht ik meer waarde aan 
mogelijke samenhangen met relevante kriteria die gemeten worden op een manier 
die onafhankelijk is van de persoon zelf. 

In het testmateriaal dat dit onderzoek heeft opgeleverd zijn twee van die 'relevante 
kriteria'. Ten eerste: wanneer de op deze manier gemeten 'relatievaardigheden' van 
A validiteit hebben voor de mate waarin В zich door A aanvaard voelt, kan een nega
tieve korrelatie verwacht worden tussen de 'relatievaardigheden' skore van A en de 
mate, waarin haar/zijn partner В klaagt over 'zich niet aanvaard voelen' door А 
(tweede kluster uit MATE II van partner, zie 4.8.). Er blijkt echter geen samenhang 
tussen deze metingen te bestaan (r= .06, pretestmateriaal). Ten tweede: wanneer de 
op deze manier gemeten 'relatievaardigheden' van A validiteit hebben voor zijn 
relatievaardigheden zoals bij a) omschreven, kunnen negatieve korrelaties veronder
steld worden met de mate van mispercepties tussen A en zijn partner В (voor deze 
laatste operationalisering zie 4.8.) Hier vinden we soms een zwakke samenhang in de 
verwachte richting (zie 4.8. voor gedetailleerde gegevens), maar geen overtuigende 
verbanden. 

Samenvattend: de — zelfgerapporteerde — relatievaardigheden hangen niet 
samen met de mate waarin de partner zich door de betrokkene aanvaard voelt, en 
hangen vrijwel niet samen met de mate waarin de betrokkene zijn partner ziet zoals 
deze zichzelf ziet. Ik konkludeer dat er, binnen het materiaal waarover we beschik
ken, geen overtuigende aanwijzingen zijn dat de zelfgerapporteerde relatievaardig
heden van A samenhangen met A's relatievaardigheden zoals die door een ander 
beoordeeld zouden worden. 

Tenslotte nog de meting van 'gelegenheid tot kontakt'. Hiertegen zijn m.i. de 
bovengenoemde bezwaren niet aan te voeren (we willen immers niet meer dan de 
door A gepercipieerde gelegenheid tot kontakt meten), maar er is wel een ander 

* De doorslag bij deze beslissing werd gegeven door opmerkingen van deelnemers 
aan het vooronderzoek over het hen toegezonden enquêteformulier. Veel respon
denten vonden dat wij relatief veel aandacht besteedden aan de partnerrelatie en 
weinig aan andere, vaak betekenisvolle relaties, terwijl zij het gevoel hadden dat 
hun trainingservaring sterk doorwerkte in deze andere relaties. De tijd die we had
den tussen de verwerking van de gegevens uit het vooronderzoek en de start van het 
hoofdonderzoek was kort. Vandaar de snelle beslissing. 

** Korrelaties (pre-testmateriaal, η=90) met zelfwaardering .25, met innerlijk 
welbevinden .29, met gelegenheid tot kontakt .37. 
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bezwaar. Het werd besproken in 3.7.4.: deze meting is mogelijk beïnvloed door een 
'schaduweffect' (zie p. 51 t/m 53). Konsekwentie hieruit: wanneer bij de toetsing 
blijkt dat de gepercepieerde 'gelegenheid tot kontakt' voor de deelnemers niet 
toeneemt is de bij a) geformuleerde veronderstelling waarschijnlijk onjuist, maar 
wanneer blijkt dat de gepercipieerde 'gelegenheid tot kontakt' voor de deelnemers 
wel toe neemt, kan niet gekonkludeerd worden dat de bij a) geformuleerde veronder
stelling waarschijnlijk juist is. 

c] toetsing en konklusie. 
De veronderstelling dat de deelnemers aan parentrainingen meer zelfgepercepieer-

de 'relatievaardigheden' zullen krijgen (in vergelijking met de kontrolegroep) wordt 
ondersteund door de onderzoeksgegevens: 

Tabel 11-a. Toetsing relatievaardigheden (st.dev. = 7,5) 

PRE-FOLLOW-UP 
deelnemers 
kontrolegroep 

η 
37 
36 

Я pre — S f.u. 
27,7 - 34,1 
30,4 - 30,8 

toetsing 

F= 16,03 ρ <.01 tweezijdig 

Voor toelichting bij de tabel zie tabel 5-a, pag. 64 

De toename in de zelfgepercepieerde relatievaardigheden is sterk (de F-waarde 
van 16 wordt door geen van de andere toetsingen in dit onderzoek ook maar bena
derd). Hieruit kan echter niet gekonkludeerd worden dat de deelnemers, drie 
maanden na de training, ook door andere beoordelaars als meer vaardig in (en tevre
den over) hun relatie gezien zouden worden. 

In de hiernavolgende tabel wordt weergegeven hoeveel mensen wel veranderen en 

hoeveel niet: 

Tabel 11-b. Veranderingen in relatievaardigheden 

PRE-
FOLLOW-UP 

deelnemers 
kontrolegroep 

η 

37 
36 

veel 
meer 
rel.v. 

1 (3%) 
1 (3%) 

meer 
rel.v. 

14(38%) 
2( 6%) 

geen 
verschil 

22(59%) 
32(89%) 

minder 
rel.v. 

0 
1 (3%) 

veel 
minder 
rel.v. 

0 
0 

geen 
gegevens 

1 

Voor toelichting bij de tabel zie tabel 5-b, pag. 64 ] 

Omdat er in dit geval geen post-meting is geweest konden in bijlage 6 geen gegevens 
opgenomen worden over percentages 'duurzame verandering', 'late bloeiers', etc. 

Ook in de gepercipieerde 'gelegenheid tot kontakt' veranderen de deelnemers, in 
vergelijking met de kontrolegroep, in de veronderstelde richting: 
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Tabel 12-a. Toetsing gelegenheid tot kontakt (si. dev. =5,4) 

PRE-FOLLOW-UP 
deelnemers 
kontrolegroep 

η 
37 
36 

S pre — * f.u. 
20,4 — 25,0 
23,4 — 24,0 F = 11,93 ρ < .01 tweezijdig 

Voor toelichting bij deze tabel zie tabel 5-a, pag. 64. 

En de verschillen tussen de mensen: 

Tabel 12-b. Veranderingen in gelegenheid tot kontakt 

PRE-
FOLLOW-UP 

deelnemers 
kontrolegroep 

η 

37 
36 

veel 
meer 
g.t.k. 

10(27%) 
0 

meer 
g.t.k. 

9(24%) 
8 (22%) 

geen 
verschil 

18(49%) 
25 (69%) 

minder 
g.t.k. 

0 
2(6%) 

veel 
minder 
g.t.k. 

0 
1 (3%) 

geen 
gegevens 

1 

Voor toelichting bij deze tabel zie tabel 5-b, pag. 64. 

In verband met de mogelijke doorwerking van een 'schaduweffekt' kunnen uit 
deze gegevens geen duidelijke konklusies worden getrokken. Ik signaleer alleen dat: 

— de gegevens geen duidelijke aanwijzing bevatten dat de bij a) genoemde veron
derstelling onjuist zou zijn; 

— de gegevens geen duidelijke aanwijzing bevatten dat een veronderstelling zoals 
aangeduid op pag. 66 (de 'eiland ervaring' van een training leidt tot een veran
derd referentiekader van waaruit men des te minder gelegenheid tot kontakt in 
onze vervreemdende samenleving ziet) juist zou zijn. 

Voor het overige valt over de toename van de mate, waarin de deelnemers 'gelegen
heid tot kontakt' zien, weinig te zeggen. Deze toename kan veroorzaakt zijn door de 
perceptie van de training (een schaduweffekt), of door de deelname aan de training 
(reëel effekt), of door beiden. 

Bij de samenvatting van de konklusies in het laatste hoofdstuk worden de in deze 
paragraaf besproken gegevens naast de in 4.5. (omgaan met mensen I) besproken 
gegevens gelegd. 

4.7. De waardering van de relatie met de partner. 
a. veronderstelling en konkretisering. 

Ook bij ons onderzoek naar de manier, waarop deelnemers de relatie met hun 
partner waarderen, hebben we ons eigen begrippenkader even laten rusten. Mensen 
verschillen in wat hun tevredenheid over hun partnerrelatie bepaalt (hfdst. 2). Wel 
werd nog een uit groeitheorieën afgeleide veronderstelling omtrent de partnerrelatie 
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onderzocht (4.8.): de veronderstelling dat er meer overeenstemming zal komen 
tussen het beeld dat A van zichzelf heeft en het beeld dat haar/zijn partner В van А 
heeft. Maar ook als die overeenstemming perfekt is wil dat nog niet zeggen dat je de 
relatie met je partner fijn of plezierig vindt. Bij het onderzoek naar de waardering 
van de partnerrelatie hebben we weer proberen aan te knopen bij het begrippen
kader dat de deelnemers gebruiken om hun partnerrelatie mee te beschrijven. 

In ons vooronderzoek (enquête onder ex-deelnemers) hebben we de begrippen die 
de ex-deelnemers aan trainingen gebruikten om hun relatie mee te beschrijven, 
geïnventariseerd. We gebruikten hiertoe hun antwoorden op de volgende open 
vragen: 
16) wat vond u van de relatie met uw partner rond de tijd dat u zich voor de training 

opgaf? 
19) gelooft u dat uw gevoelens over uw relatie met uw partner een rol speelden in het 

feit dat u zich voor de training opgaf? (ja/nee). Zo ja: hoe? 
20) hoopte u dat uw relatie met uw partner door uw training enigszins veranderen 

zou? (ja/nee). Zo ja, hoe? 
21) heeft uw deelname ertoe geleid dat u de relatie met uw partner anders bent gaan 

waarderen (ja, tijdelijk/ja, blijvend/nee). Zoja (tijdelijk of blijvend): hoe anders? 
30) tenslotte: vindt u dat uit uw antwoorden op de voorafgaande vragen voldoende 

blijkt wat u de betekenis vond van de training voor u, uw partner en uw relatie? 
Zo nee, wat zou u toe willen voegen — en heeft u suggesties voor andere vragen? 

De begrippen die de (plm. 150 getrouwde) respondenten hanteerden bij de beschrij
ving van hun relatie werden genoteerd. Ieder begrip dat door minstens drie respon
denten gebruikt werd, werd door ons opgenomen in een semantische differentiaal 
(zie bijlage 12). 
Veel van de gebruikte begrippen vormden al tegenstellingen met door anderen 
gebruikte begrippen, waar dat niet zo was werd door ons een tegengesteld begrip 
toegevoegd. 

De klusteranalyse leverde twee grotere klusters op: evaluatie/perspektief (15 
items) en intensiteit/fascinatie (9 items*), en enkele kleinere klusters. 
De twee grotere klusters: 

Evaluatie/perspektief (theoretische range 15-105, alpha .96 τ\χ .86 en .43) bevatte 
de volgende begrippenparen ( + geskoorde begrippen zijn hier links geplaatst): 

goed — slecht (item-totaalkorrelatie .91) 
bevredigend — onbevredigend (.90) 
nabijheid — verwijdering (.89) 
naar elkaar toegegroeid — vervreemd (.86) 
harmonieus — niet harmonieus (.84) 
stabiel — wankel (.83) 
duidelijk — onduidelijk (.80) 

* Het evaluatie/perspektief kluster heeft gelijkenis met de evaluatiefaktor, en het in· 
tensiteit/fascinatiekluster met de aktiviteit-faktor, van Osgood c.s. (1957). Items 
die verwant zijn aan de potentie-faktor van Osgood c.s. verschijnen in beide klusters. 
Hoewel in zowel het evaluatie — als het intensiteit-kluster items zitten die naar 
mijn mening meer verwant zijn aan het andere kluster (b.v. in impasse — in bewe
ging bij evaluatie, en waardeloos-waardevol bij intensiteit), heb ik de klusters ge
laten zoals ze uit de klusteranalyse te voorschijn kwamen. 
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ontspannen — gespannen (.79) 
niet meer problematisch dan normaal — problematisch (.78) 
wederzijds begrip — wederzijds niet begrijpen (.78) 
samen leven — langs elkaar heen leven (.77) 
in beweging — in impasse (.71) 
met perspektief — uitzichtloos (.70) 
sexueel bevredigend — sexueel onbevredigend (.66) 
gelijke golflengten — verschillende golflengten (.63) 

Intensiteit/fascinatie (theoretische range 9-63, alpha .94, r̂ t -81 en .45) omvatte: 
intens — oppervlakkig (.88) 
sterk — zwak (.83) 
veel kontakt — geen kontakt (.83) 
levend — doods (.81) 
boeiend — saai (.81) 
dynamisch — statisch (.74) 
waardevol — waardeloos (.72) 
met veel onverwachte dingen — routinematig (.72) 
diepe relatie — verdieping nodig(.63) 

Twee kleinere klusters zijn: 

Konfrontatie (theoretische range 3-21, alpha .81 щ .86 en .40) 
konfronteren — ontwijken (.72) 
openheid — geslotenheid (.65) 
eerlijkheid — oneerlijkheid (.62) 

Een twee-item-kluster evenwaardigheid (evenwaardig/ongelijkwaardig en gelijk 
niveau/ongelijk niveau) werd verder niet gebruikt omdat dit klustertje niet meer dan 
een plafond-effekt te zien zou kunnen geven (de deelnemersgroep skoorde op dit 
kluster bij de pretest al signifikant hoger dan de kontrolegroep). 

Tenslotte nog twee groepjes items die wel klusterden, maar waarvoor onze taal 
geen eenduidig begrip kent. Iets als 'vrijheid in verbondenheid' komt er nog het 
dichtst bij. Ik duid deze klustertjes verder aan als het gevoel van 'verbondenheid' van 
zichzelf (met de partner) en van.de partner (met zichzelf)-

Verbondenheid zelf (ih. range 5-35, alpha .87 rtt .86 en .54). De items beschrijven 
'tegenover mijn partner voel ik me ': 

mijzelf — niet mijzelf (.77) 
begrepen — onbegrepen (.74) 
open — gesloten (.72) 
verbonden — eenzaam (.71) 
vrij — onvrij (.59) 

Verbondenheid partner (th. range 5-35, alpha .85 rtt ·74 en .52). Dezelfde items 
met wat andere item-totaal korrelaties. De items beschrijven 'mijn partner voelt zich 
tegenover mij': 

begrepen — onbegrepen (.72) 
verbonden — eenzaam (.69) 
zichzelf — niet zichzelf (.68) 
vrij — onvrij (.64) 
open — gesloten (.54) 
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De interne konsistentie van de klusters is hoog, bij 'evaluatie-perspektief' en bij 
'intensiteit-fascinatie' zelfs zo hoog dat er eigenlijk sprake is van redundante items. 
De test-hertestbetrouwbaarheid is op korte termijn goed, maar op langere termijn 
laag. 

En de validiteit? Deze vraag wil ik in twee vragen splitsen. 
Ten eerste: geeft de gerapporteerde waardering van de relatie de werkelijke relatie-
waardering door de betrokkene weer — een vraag naar de invloed van 'sociale wense
lijkheid'. In dit onderzoek is geen meting opgenomen van de mate, waarin de 
mensen geneigd zijn sociaal wenselijke antwoorden te geven, en mogelijke samen
hangen met de waardering van de partnerrelatie kunnen niet nagetrokken worden. 
Ik kan alleen mijn impressies geven en enkele argumenten. Mijn indruk (wanneer ik 
de relatiewaarderingsskore naast het interviewmateriaal leg) is dat 'sociale wenselijk
heid' wel een geringe, maar geen belangrijke rol speelt — en bovendien op een 
specifieke manier: nl. vooral speelt bij enkele jongere, nog niet lang samenlevende 
paren bij wie de partners ook tegenover zichzelf en elkaar deze 'sociale wenselijkheid' 
doorvoeren — daarmee bedoel ik dat ik de indruk heb dat ze enkele (naar mijn 
mening evidente) moeilijke of konfliktueuze punten in hun relatie liever niet 
uitdiepen. Verder heb ik de indruk dat de spreiding op de relatiewaarderingsschalen 
redelijk goed overeenstemt met de verschillen in de waardering van de partnerrelatie 
zoals die uit de interviews naar voren kwamen. Tot zover mijn indruk, nu enkele ar
gumenten. De korrelaties tussen de relatiewaarderingsskores van de partners (partner 
Α χ partner B) lijken me te hoog (tussen .60 en .70) om te berusten op niets anders 
dan een overeenkomst in 'sociale wenselijkheid' tussen partners. Ik vind het plausi
bel dat in een groep die in parentraining of therapie gaat de 'sociale wenselijkheid' 
(op dit punt: een beter indruk geven van je gevoelens over je partnerrelatie, dan je 
werkelijke gevoelens zijn) minder een rol speelt dan bij een groep partners die niet in 
paren-training of -therapie gaat. Tenslotte: voor zover de relatiewaarderingsskores 
op sociale wenselijkheid zouden berusten zouden we tot een tegengestelde veronder
stelling moeten komen: door een training zou de neiging sociaal wenselijk te 
reageren afnemen, en zouden de relatiewaarderingsskores lager worden. 

De tweede vraag: wat is, afgezien van de vraag naar sociale wenselijkheid, de 
betekenis (validiteit) van de gerapporteerde relatiewaarderingen? Wat zegt de op 
deze wijze gemeten relatiewaardering over andere aspekten van de relatie, en wat 
over de manier waarop een buitenstaander de relatie tussen deze partners zou 
evalueren? Over het laatste kunnen we eigenlijk niets zeggen. Wel wordt door een 
onderzoek van Scheimbein (1974) gesuggereerd dat de 'subjektieve' mate, waarin 
partners satisfaktie met hun relatie aangeven, sterk samenhangt met beoordelingen 
van de 'marital adjustment' door buitenstaanders*. Over de samenhang met andere 
aspekten van de relatie kunnen we iets meer zeggen. Zoals vanuit ander onderzoek 
rondom huwelijkssatisfaktie al verondersteld kan worden, blijkt dat de waardering 
van de relatie en het gevoel van verbondenheid met de partner minder is naarmate de 
relatie langer duurt (r—.20 en —.23). Ook wordt bij langere relatieduur de relatie als 
minder intens (r—.23) en konfronterend (—.24) beschreven. Er zijn ook hier een reeks 
aannemelijke korrelaties met andere metingen bij dezelfde persoon op hetzelfde 

* Buitenstaanders: observators van de testsessie en beoordelaars van een projektieve 
(zin-aanvul) test. Aan observators noch aan beoordelaars waren konsepten of 
definities voor 'marital adjustment' aangereikt. 
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tijdstip*. Heel uitgesproken is de samenhang van 'evaluatie-perspektief en 'verbon
denheid-zelf' met de mate waarin men klaagt over gebrek aan aandacht, aanvaarden 
en affektie van de partner (de door Frenken -1971, 1976- gevalideerde MATE). 

Tenslotte de in mijn ogen meest sprekende samenhang: de 'evaluatie-perspektief' 
skore bij de pre-test was één van de twee** meest sterke aanwijzingen voor latere 
echtscheiding. De andere relatiewaarderingsklusters hangen ook, maar minder 
sterk, met latere echtscheiding samen. 

Welke veranderingen in de waardering van de relatie kunnen nu verwacht worden 
voor de deelnemers aan de parentrainingen? 

Voor twee Musters (intensiteit/fascinatie en konfrontatie) vind ik de veronderstel
ling erg voor de hand liggen. Het kluster intensiteit/fascinatie beschrijft de mate 
waarin men de relatie met de partner ziet als intens vs. oppervlakkig, levend vs. 
doods, dynamisch vs. statisch. Wanneer twee mensen die een relatie met elkaar 
maken zich beiden ontwikkelen in de richting van 'kongruentie', 'proces-zijn' en 
'autonomie', vind ik het waarschijnlijker dat ze de relatie die ze met elkaar hebben 
ook wat meer zullen zien als gekenmerkt door diepgang, afwisseling en wisselwer
king en minder door oppervlakkigheid en stasis. Ik vermoed dat de deelnemers hun 
relatie meer als 'intens' zullen gaan beschrijven. Vanuit dezelfde achtergrond (de 
veronderstelde toenemende kongruentie en autonomie van de partners) lijkt het me 
waarschijnlijk dat de deelnemers hun relatie als meer 'open' en 'konfronterend' 
zullen gaan beschrijven. 

Op het punt van de satisfaktie met de relatie (evaluatie/perspektief) en het gevoel 
van verbondenheid met de partner vind ik het allemaal wat minder eenduidig liggen. 
Er zijn verschillende argumenten aan te voeren voor zowel vermeerderde als vermin
derde satisfaktie met de relatie. Het evaluatie-kluster beschrijft de relatie als goed en 
bevredigend (vs. slecht en onbevredigend) en duidt op harmonie en nabijheid (vs. 
disharmonie en verwijdering). Een (paren-)groeitraining is een plek om even stil te 
staan bij wat er is, een gelegenheid tot een geïntensiveerde konfrontatie met je erva
ringen, ook met ervaringen m.b.t. je partnerrelatie. En vanuit die geïntensiveerde 
ervaringen kun je zelf een beetje veranderen (kan een stukje 'groei' ontstaan). Idem 

* 'Evaluatie-perspektief' en 'verbondenheid zelf' korreleren het sterkst met de 
manier waarop men de komende training of therapie als van betekenis voor de 
relatie ziet (tabel 4 p. 55): г—.68 en —.57, en met de mate waarin men klaagt over 
gebrek aan aandacht (—.33 en —.29), aanvaarden (—.52 en —.49) en affektie 
(—.50 en —.47) van de partner, (korrelaties van intensiteit-fascinatie' en 'kon
frontatie' met deze variabelen tussen —.16 en —.42). 'Intensiteit-fascinatie' en 
'konfrontatie' hangen wat sterker samen met 'relatievaardigheden' (. 18 en .21) en 
met 'gelegenheid tot kontakt' (.20 en .25) dan 'evaluatie-perspektief' en 'verbon
denheid-zelf'(r. 's van .20totn.s.). 

** De andere aanwijzing was het (sterk met 'evaluatie' gekorreleerde) aanduiden 
van de training/therapie als 'een van de laatste strohalmen willen we ooit nog iets 
van onze relatie maken'. Zie ook hfdst. 6. 
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dito voor de partner. Het lijkt me dat dit complex van faktoren voor sommigen kan 
leiden tot een ervaring van de partner-relatie als 'beter' en voor sommigen als 'slech
ter'. Ik wil dit 'sommigen' nu wat meer specificeren en daarna nagaan of ik het waar
schijnlijk vind dat de balans, voor de gemiddelde deelnemer, naar do ene of andere 
kant zal doorslaan. 

α) Eerst twee situaties waarin het me waarschijnlijk lijkt dat de relatie als 'slechter', 
'minder bevredigend' ervaren wordt na deelname aan en training. 

In het tweede hoofdstuk (p. 33-35) werden 'traditionele-instrumentele' versus 
'kameraadschaps-'huwelijken besproken. Het lijkt me niet waarschijnlijk dat 
partners, die beiden een 'traditionele' waardenoriëntatie hebben en die niet tevreden 
zijn met hun partnerrelatie, voor die onvrede een oplossing zullen zoeken in het deel
nemen aan een parentraining. Het lijkt me wel mogelijk dat onder de deelnemers 
aan parentrainingen enkele partners zullen zijn die van elkaar verschillen in waar
denoriëntatie. Voor die partners lijkt het me niet waarschijnlijk dat deelname aan de 
training tot een als 'beter' ervaren relatie leidt, eerder integendeel. Voor hen is het 
verschil in waardenoriëntatie waarschijnlijk een belangrijke bron van ervaren 'ver
wijdering' en 'onvrede'. En de trainingswaarden zijn, in dit geval, de waarden van één 
der partners. Het lijkt me dat deelname aan een training in dit geval de ervaring van 
'verwijdering' en 'onvrede' voor beiden sterk zal aksentueren. 

Een tweede situatie, waarin deelname aan een parentraining mogelijk tot een als 
minder bevredigend ervaren relatie kan leiden, wordt in de literatuur rondom echt-
parentherapie beschreven als 'poppenhuis'-huwelijk (Pittman en Flomenhaft 1972). 
Het 'poppenhuis' (naar het toneelstuk van Ibsen) betreft een relatie tussen sterk 
Ongelijkwaardige' partners. Ongelijkwaardig in die zin, dat één partner (A) — 
meestal de vrouw — zichzelf als inkompetent, onzelfstandig en vrijwel volledig af
hankelijk van de wederhelft (B) ziet, terwijl В partner A zo wil zien en voor haar/zijn 
zelfwaardering A's inkompetentie, onzelfstandigheid en afhankelijkheid nodig 
heeft. В moedigt in feite A's onzelfstandigheid aan, В zou volledig in de war raken 
van een stuk zelfstandig gedrag van A. Pittman en Flomenhaft geven bij deze be
schrijving een waarschuwing aan therapeuten: therapeuten zouden bij deze partners 
vaker geneigd zijn de kant van de 'zwakke' partner te kiezen, zijn/haar zelfwaarde
ring te stimuleren, hem/haar te brengen tot autonoom gedrag tegenover de 'sterke' 
partner, en daarmee binnen de kortste tijd óf een onverwerkte echtscheiding óf een 
afgebroken therapie bereiken. Ik vind het erg waarschijnlijk dat in groeitrainingen, 
met de uitgesproken oriëntatie op waarden als 'autonomie', 'zelfstandigheid' en 
'eigen verantwoordelijkheid', een fout van dezelfde soort gemaakt kan worden: dat 
de 'zwakke' partner méér met zijn/haar ervaringen gekonfronteerd zal worden en 
méér ontwikkeling naar autonomie zal doormaken, terwijl de 'sterke' partner in de 
training minder steun vindt bij het ervaren van zijn of haar, veel meer verhulde af
hankelijkheid. 

b) Dan zijn er verschillende situaties of voorvallen tijdens een training mogelijk, 
waarvan de richting van het effekt op de waardering van de partnerrelatie niet 
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zonder meer duidelijk is. Konflikten kunnen scherper ervaren worden — al kan het 
anderzijds weer zijn dat de partners vaardiger worden in het uitwerken van konflik-
ten. Eerder verzwegen gevoelens van verwijdering tegenover of afkeer van de partner 
kunnen geuit worden — al is het anderzijds weer waarschijnlijk dat door deze ex
pressie, die een toegenomen kongruentie impliceert, juist weer nieuw openstaan voor 
en empathie voor de partner mogelijk wordt. Mensen kunnen zichzelf gaan realise
ren dat ze hun partner, in sommige of in veel opzichten, een vervelend mens vinden 
terwijl deze ervaring voordien buiten hun bewustzijn was gehouden — al geldt 
anderzijds ook hier de redenering van: dat is een stuk toegenomen kongruentie en 
van daaruit etc. Vanuit de toegenomen kongruentie en de toegenomen zelfstandig
heid, die volgens Nevejan (1973) vaak in eerste instantie samengaat met gevoelens 
van verwijdering, is nieuwe nabijheid mogelijk. Anders gezegd: een huwelijk kan pas 
goed zijn als het ook slecht mag zijn (v.d. Ven 1975). Maar deze redenering kan niet 
omgedraaid worden: niet iedere verwijdering leidt tot nabijheid, niet ieder 'slecht' 
huwelijk kan een 'goed' huwelijk zijn. Ik vind het waarschijnlijk dat deelname aan 
een parentraining (wanneer beide partners in ongeveer gelijke mate steun en stimu
lans krijgen) voor sommigen al dan niet tijdelijk zal leiden tot het ervaren van meer 
ontevredenheid met hun relatie — maar ik kan niet helder krijgen voor welke 'som
migen' dit gebeuren zal. Het lijkt me wel het meest waarschijnlijk in die gevallen 
waar konflikten niet helder waren maar het tijdens de training worden, en daar waar 
langdurig afwijzende gevoelens voor de partner verzwegen werden tegenover zichzelf 
en/of tegenover de partner (en tijdens de training geuit worden), en daar waar 
partners al jaren en jaren met elkaar bezig waren om alsmaar te proberen een 'goede' 
relatie te hebben en nu ineens tot de geïntensiveerde ervaring komen dat zij met elkaar 
gewoon geen goede relatie hebben*. Maar juist in deze gevallen en juist door deze 
verwijdering zijn er óók mogelijkheden tot een indrukwekkende 'verbetering'** van 
de relatie. Al zal deze 'verbetering' waarschijnlijk minder vaak direkt na een inten
sieve weekendtraining te signaleren zijn dan direkt na een training die over drie 
maanden gespreid was. 

c) Tenslotte zijn er ook redenen om van de deelname aan de training een 'verbete
ring' van de relatie te verwachten. Bij 4.6. werd al omschreven dat mensen die zich 
ontwikkelen in de richting van zelfaktualisering zouden veranderen in hun omgaan 
met mensen: ze zouden wat meer open tegenover en openstaand voor anderen wor
den en daarmee hun relaties als beter en dieper gaan ervaren. Voor zover de deel
nemers de 'kameraadschaps-' waarden aanhangen en de tevredenheid met hun part
nerrelatie afmeten aan de expressieve en affektieve aspekten van de relatie, vind ik 
het waarschijnlijk dat ze, door beider trainingservaring, hun relatie als wat beter 
gaan waarderen (waarbij voorondersteld dat beiden een stukje 'groei' doormaken). 

* Een beschrijving van dit proces, die mij erg trof, gaf v.d. Ven (1975). 
** Met verbetering en verslechtering tussen ' ' bedoel ik: verbetering en verslechte

ring zoals waargenomen door de personen die die relatie met elkaar hebben. 
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De door Rogers beschreven voorwaarden voor een verbeterende relatie (1971, p. 237-
243. In dit verslag p. 85) nl. kongruenties tussen ervaring, bewustzijn en gedrag bij 
minstens een der partners, is juist datgene wat zich in een groeiproces ontwikkelen 
zou. Rogers brengt, bij een exploratie naar wat een partnerschap verrijkend maakt 
(1973) deze kongruentie ook vaak op verschillende manieren naar voren. Vanuit 
ander onderzoek (Barton en Cattel 1972) naar de samenhang tussen persoonlijk-
heidsfaktoren van partners en aspekten van hun partnerrelatie, vind ik het ook wel 
waarschijnlijk dat de mate van kongruentie (en wat daar mee samenhangt: zoals 
zelfwaardering) een vrij belangrijke rol speelt in een partnerrelatie. Zo hangt corter-
tia (verstandelijkheid, de tendens om meer gebruik te maken van 'denken' dan van 
'voelen') samen met huwelijkinstabiliteit, waaruit de auteurs konkluderen dat 
mensen met een gering vermogen om op emotioneel niveau te kommuniceren waar
schijnlijk zowel meer huwelijksproblemen hebben als minder in staat zijn deze pro
blemen op te lossen. 

Een ander punt: In wat over huwelijken en tevredenheid met huwelijksrelaties 
wordt geschreven, wordt nogal eens nadruk gelegd op het feit dat de huwelijks
relatie — in de laatste halve eeuw, in het Westen — nogal 'overbelast' wordt door 
emotionele verwachtingen. Dit enerzijds door de doorwerking van een romantisch 
huwelijksideaal, en anderzijds, nog sterker, door de mate van mobiliteit, isolement 
en vervreemding in onze maatschappij. Aan behoeften aan saamhorigheid, intimiteit 
en vriendschap wordt steeds minder voldaan door een nauw netwerk van buren, 
familie en vrienden — met het gevolg dat de verwachting van bevrediging van deze 
behoeften steeds meer naar de partnerrelatie verschoven wordt: waardoor de relatie 
overbelast raakt met verwachtingen en een bron van teleurstelling kan worden*. Ik 
vermoed dat deelname aan een training op twee manieren iets van dit proces van 
opgestapelde verwachtingen doorbreken kan. 

Ten eerste: deelname aan een training zou het vermogen tot het leggen en onderhou
den van intieme relaties vergroten, en deelnemers zouden in hun omgeving meer 
gelegenheid tot kontakt gaan zien (4.6.) 

Ten tweede: ik heb de indruk dat in trainingen vaak een heel sterke nadruk ligt op 
het 'nemen van verantwoordelijkheid' voor je eigen gevoelens en verwachtingen: het 
je verwachtingen niet hanteren om er de ander mee te proberen veranderen, maar ze 
te zien als een moeilijkheid, een onaffe zaak, waar je zelf mee zit. Bij Lion (1973 p. 
62) wordt dit beschreven als: je eigen kwetsbaarheid niet op je partner projekteren. 
Ik vind het waarschijnlijk dat, wanneer partners zich iets van deze houding eigen 
maken, een mogelijke destruktieve manier van omgaan met elkaar wat vermindert. 

Ook door de veronderstelde toegenomen zelfwaardering en door het veronderstelde 
toegenomen gevoel van innerlijk welbevinden kan de perceptie van de partnerrelatie 

* Renne (1970) vond een positieve samenhang tussen het aantal intieme relaties dat 
men heeft met kollega's, familieleden en vrienden, en de tevredenheid met het 
eigen huwelijk. 
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veranderen. Als mensen zich lekker voelen zijn ze gewoon meer geneigd om andere 
mensen aardig te vinden, zich tot anderen aangetrokken voelen, dan wanneer ze zich 
bedroefd voelen (Gouax 1971). 

Het laatste punt dat ik naar voren wil brengen heeft geen betrekking op verande
ringen door deelname aan de training, maar gaat over wat er gebeurd zou zijn wan
neer deze mensen niet aan een training deelgenomen hadden. De manier waarop we 
veranderingen in de waardering van de partnerrelatie onderzoeken is relatief, we 
onderzoeken deze veranderingen in vergelijking met de kontrolegroep. En wat kan er 
in die drie maanden met de relatiewaardering van de mensen uit de kontrolegroep 
gebeuren? In het derde hoofdstuk (p. 50/51) werd al beschreven dat het 'spontaan 
herstel' veel minder frekwent is bij huwelijksproblemen (huwelijkstherapie) dan bij 
individuele therapie. Gurman (1973) komt tot de konklusie dat er in de literatuur 
rondom parentherapie absoluut geen aanwijzing te vinden is voor 'spontaan herstel' 
in kontrolegroepen. Wanneer we de mogelijke veranderingen in de relatiewaardering 
bij de deelnemers relatief zien (in vergelijking met wat er gebeurd zou zijn wanneer 
ze niet aan de training deelgenomen hadden), is het vergelijkingspunt waarschijn
lijk: géén verandering, of mogelijk zelfs een verslechtering, in de waardering van de 
partnerrelatie. 

Dan nu de balans van deze argumenten pro en contra de verbetering van de rela
tiewaardering. Voor mij slaat deze balans door in de richting van 'pro', ik zie wat 
meer redenen om 'verbetering' dan om 'verslechtering' te verwachten, terwijl een 
verwachte 'verslechtering' ook wat vaker betrekking heeft op waarschijnlijk slechts 
enkele paren uit de deelnemersgroep (bij verschillende waardenoriëntatie en bij 
'poppenhuis' relaties). Er zulien relaties zijn waar een 'verslechtering' optreedt, 
maar ik vermoed dat er gemiddeld een 'verbetering' zal optreden, zowel in de waar
dering van de relatie met de partner als in het gevoel van verbondenheid met de 
partner. Ik wil hierbij nog eens naar voren brengen, dat achter deze veronderstelling 
nog een veronderstelling ligt: nl. dat de meeste deelnemers aan de trainingen de te
vredenheid met hun relatie afmeten aan 'kameraadschapswaarden'. Nog een achter
liggende veronderstelling is: dat een verbetering van de relatiewaardering meer kans 
maakt op te treden wanneer een of beide partners een sterke ontwikkeling in de 
richting van zelfaktualisering doormaakt. Op deze laatste veronderstelling kom ik in 
het zesde hoofdstuk nog terug. 

b. Toetsingen en konklusies. 
Eerst de relatie 'evaluatie' en het gevoel van 'verbondenheid' met de partner. De 

veronderstellingen worden in grote lijnen gesteund door de onderzoeksgegevens, zij 
het dat de verbanden veel zwakker zijn dan bij de toetsingen met betrekking tot zelf
waardering, innerlijk welbevinden en relatievaardigheden. Vaak is er alleen sprake 
van een tendens in de verwachte richting. 

De relatieve verbetering van de relatiewaardering in de getramde groep blijkt 
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inderdaad voor een deel terug te voeren op een verslechtering van de relatiewaarde

ring in de kontrolegroep. Met name bij vrouwen — en dit terwijl reeds bij de pretest 

de kontrolegroep-vrouwen hun relatie belangrijk lager waardeerden dan de 

deelneemsters. 

Tabel 13-a. Toetsingen evaulatie-perspektief (st. dev. =22,9) 

P-P VROUWEN 
deelneemsters 
kontrolegroep 

P-F VROUWEN 
deelneemsters 
kontrolegroep 

P-P MANNEN 
deelnemers 
kontrolegroep 

P-F MANNEN 
deelnemers 
kontrolegroep 

η 
19 
18 

18* 
18 

19 
18 

18 
18 

χ pre 
72,6 
66,7 

S pre 
75,8 
66,7 

ί pre 
66.4 
66,5 

ie pre 
69,1 
66,5 

xpost 
79,2 
62.7 

xf.u. 
79,8 
59,6 

Jcpost 
75,3 
63,2 

xf.u. 
77,3 
66,4 

toetsingen 

F= l,84p= .18 tweezijdig 

F= 2,28 p= .14tweezijdig 

F= 3,68 ρ = .06 tweezijdig 

F= 1,46 ρ = .23 tweezijdig Voor een toelichting bij deze tabel zie tabel 5-a, p. 64. 

• De ex-partner van de man van wie we in het geheel geen follow-up gegevens hebben, heeft 
bij de follow-up de semantische differentiaal niet ingevuld. 

Wanneer we naar de verschillen tussen mensen kijken blijkt dat bij de follow-up 

meting er in de kontrolegroep zelfs iets meer veranderingen zijn dan in de deelne-

mersgroep, maar de veranderingen zijn vaker in negatieve richting dan bij de ge-

trainden. In de getrainde groep daarentegen komt direkt na de training, bij de post-

meting, iets vaker een sterke vermindering van de relatiewaardering voor (onder deze 

drie personen zijn niet de twee personen van wie bij de follow-up geen gegevens be

schikbaar zijn). Voor gegevens omtrent 'duurzame verandering', 'late bloeiers' etc. 

verwijzen we nog eens naar bijlage 6. 

Tabel 13-b. Veranderingen in evaluatie-perspektief 

groep en 
meting 

PRE-POST 
deelnemers 
kontrolegroep 

PRE-
FOLLOW-UP 
deelnemers 
kontrolegroep 

η 

38 
36 

36 
36 

veel 
beter 

8(21%) 
0 

4(11%) 
3 ( 8%) 

beter 

4(11%) 
3 ( 8%) 

7(19%) 
4(11%) 

geen 
verschil 

23(61%) 
30(83%) 

23 (64%) 
21 (58%) 

slechter 

0 
2( 6%) 

1 ( 3%) 
5 (14%) 

veel 
slechter 

3(8%) 
1 (3%) 

1 (3%) 
3 (8%) 

geen 
gegevens 

2 

Voor een toelichting bij deze tabel zie tabel 5-b, ρ 64. 
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De gevoelens van verbondenheid met de partner: 

Tabel ¡4-a. Toetsingen verbondenheid zelf (st. dev. = 7,3) 

P P VROUWEN 
deelneemsters 
kontrolegroep 

P-F VROUWEN 
deelneemsters 
kontrolegroep 

P-P MANNEN 
deelnemers 
kontrolegroep 

P-F MANNEN 
deelnemers 
kontrolegroep 

η 
19 
18 

18 
18 

19 
18 

18 
18 

χ pre 
25,4 
21,3 

χ pre 
26,6 
21,3 

S pre 
25.4 
23,2 

χ pre 
25,6 
23,2 

xpost 
27,1 
21,0 

X f.u. 
27.1 
19,7 

xpost 
27,4 
22,5 

X f.u. 
27,8 
21,7 

toetsingen 

F= 0,45 n.s. 

F= 0,82 η s. 

F= 1,92 ρ = .17 tweezijdig 

F= 3,67 ρ - .06 tweezijdig 

Voor een toelichting bij deze tabel zie tabel 5-a, p. 64. 

Hier alleen voor mannen statistisch betekenisvolle resultaten — die ook gedeeltelijk 

terug te voeren zijn op een vermindering van gevoelens van verbondenheid met de 

partner in de kontrolegroep. 

Tabel 14-b. Verandenngen in verbondenheid zelf. 

groep en 
meting 

PRE-POST 
deelnemers 
kontrolegroep 

PRE-
FOLLOW-UP 
deelnemers 
kontrolegroep 

Voor een toehchtm 

η 

38 
36 

36 
36 

veel 
meer 
verb. 

2(5%) 
0 

2(6%) 
0 

meer 
verb. 

6 (16%) 
0 

3 ( 8%) 
1 ( 3%) 

geen 
verschil 

27(71%) 
35 (97%) 

31 (86%) 
31 (86%) 

g bij deze tabel zie tabel 5-b, p. 64. 

minder 
verb. 

0 
1 (3%) 

0 
2(6%) 

veel 
minder 
verb. 

3 (8%) 
0 

1 (3%) 
2 (6%) 

geen 
gegevens 

2 

Het aantal deelnemers dat bij de posttest meer of veel meer verbondenheid aangaf is 

lager bij de follow-up: onder hen waren de twee mensen van wie bij de follow-up geen 

gegevens beschikbaar zijn. 

Tenslotte: ook in de manier, waarop mensen de gevoelens van verbondenheid van 

hun partner (jegens zichzelf) waarnemen is er een tendens tot méér gepercepiëerde 

verbondenheid voor de getrainde mannen. Op dit gebied gaan de getrainde mannen 

hun vrouwen meer zien, zoals deze zichzelf zien (vgl. tabel 15-a met tabel 14-a): 

voordien onderschatten de getrainde mannen de mate, waarin hun partners zich met 

hen verbonden voelden. 
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Tabel 15-a. Toetsingen verbondenheid partner (st. dev. 

P-P VROUWEN 
deelneemsters 
kontrolegroep 

P-F VROUWEN 
deelneemsters 
kontrolegroep 

P-P MANNEN 
deelnemers 
kontrolegroep 

P-F MANNEN 
deelnemers 
kontrolegroep 

n 
19 
18 

18 
18 

19 
18 

18 
18 

χ pre 
25,8 
21,7 

χ pre 
26,4 
21,7 

* pre 
20.2 
20,5 

χ pre 
21,1 
20,5 

Voor een toelichting bij deze tabel zie tabel 5-

xpost 
26,7 
20,9 

xf.u. 
26,8 
19,4 

xpost 
25.3 
18,7 

xf.u. 
25,1 
22,2 

a, p. 64. 

= 7,3) 

toetsingen 

F= 0.53 n.s. 

F= 1,18? = 

F= 7.84 p = 

F= 1.25 p = 

.29 tweezij oig 

.01 tweezijdig 

.27 tweezijdig 

Tabel ¡5-b. Veranderingen in 'verbondenheidpartner'. 

groep en 
meting 

PRE-POST 
deelnemers 
kontrolegroep 

PRE-
FOLLOW-UP 
deelnemers 
kontrolegroep 

η 

38 
36 

36 
36 

veel 
meer 
verb. 

4(11%) 
0 

3( 8%) 
0 

meer 
verb. 

4(11%) 
0 

1 ( 3%) 
4(11%) 

geen 
verschil 

26(68%) 
35 (97%) 

31(86%) 
30(83%) 

minder 
verb. 

3 (8%) 
1 (3%) 

0 
2(6%) 

veel 
minder 
verb. 

1 (3%) 
0 

1 (3%) 
0 

geen 
gegevens 

2 

Voor een toelichting bij deze tabel zie tabel 5-b, p. 64. 

Dan nu de gegevens omtrent intensiteit-fascinatie en konfrontatie, variabelen 

waarvoor ik de veronderstellingen zo voor de hand vond liggen. De veronderstellin

gen worden door de gegevens ondersteund voor vrouwen, waarbij bij 'konfrontatie' 

slechts sprake is van een niet statistisch betekenisvolle tendens. Het verschil in inten

siteit en in konfrontatie is weer gedeeltelijk (voor de pre-post vergelijking) of geheel 

(voor de pre-follow-up vergelijking) terug te voeren op lagere follow-up skores van 

niet getrainde vrouwen. 

Voor mannen wordt de veronderstelling alleen door de gegevens gesteund bij de pre-

post vergelijking voor intensiteit-fascinatie (niet bij de pre-follow-up vergelijking, en 

niet bij de vergelijkingen voor konfrontatie). Hier is de signifikantie van het verschil 

voor de helft terug te voeren op de tijdelijk lagere intensiteit-skore van de niet-

getrainde mannen. 

Een tijdelijk (alleen bij de posttest) lagere gemiddelde skore van niet-getrainde 

mannen komt vaker voor: bij evaluatie-perspektief en bij verbondenheid-partner. 
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Tabelló-a. Toetsingen intensiteit-fascinatie (st. dev. = 12,5) 

P P VROUWEN 
deelneemsters 
kontrolegroep 

P-F VROUWEN 
deelneemsters 
kontrolegroep 

P-P MANNEN 
deelnemers 
kontrolegroep 

P-F MANNEN 
deelnemers 
kontrolegroep 

η 
19 
18 

18 
18 

19 
18 

18 
18 

χ pre 
47,0 
44,8 

i pre 
49,1 
44,8 

χ pre 
44,8 
44,5 

χ pre 
46,7 
44,5 

xpost 
50,1 
41,8 

xf.u. 
49,3 
37,9 

xpost 
49,0 
41,2 

χ f.u. 
49,1 
44,0 

toetsingen 

F= 2,83 p= . 10 tweezijdig 

F= 3,63 ρ = .07 tweezijdig 

F= 3,62 ρ = .07 tweezijdig 

F= 0,46 n.s. 
Voor een toelichting bij deze tabel zie tabel 5-a, p. 64. 

Tabel 17-a. Toetsingen/confrontatie (st. dev. =4,1) 

P-P VROUWEN 
deelneemsters 
kontrolegroep 

P-F VROUWEN 
deelneemsters 
kontrolegroep 

P-P MANNEN 
deelnemers 
kontrolegroep 

P-F MANNEN 
deelnemers 
kontrolegroep 

η 

19 
18 

18 
18 

19 
18 

18 
18 

χ pre xpost 
17.3 18,6 
14.4 13,4 

χ pre χ f.u. 
17,9 17,3 
14,4 11,8 

* pre Xpost 
17,1 17,6 
14,7 14,1 

ü pre χ f.u. 
17.5 16,7 
14.6 15,1 

toetsingen 

F= 2,15 p= .15 tweezijdig 

F= 1,51 p= .23 tweezijdig 

F= 0,92 n.s. 

F= 0,63 n.s. 

Voor een toelichting bij deze tabel zie tabel 5-a, p. 64. 

Het lijkt me zinvol, hier rekening te houden met een mogelijk effekt van de wijze, 

waarop de metingen zijn uitgevoerd (zie ook pag. 46/47). Het is mogelijk, dat 

de post-gegevens van de mannen uit de kontrolegroep beïnvloed zijn doordat deze 

vragenlijsten mogelijk vaak niet onafhankelijk van de partner zijn ingevuld (in 

tegenstelling tot de pre-follow-up meting: daarbij was een interviewer aanwezig). 

Al blijven verder open vragen: waarom juist deze variabelen, waarom een verande

ring in juist deze richting (je relatie als minder bevredigend en als saaier en doodser 

beschrijven), waarom wel in de kontrolegroep, en niet in de deelnemers groep, 

waarom wel bij mannen en niet bij vrouwen? Het lijkt me zinnig om, met name bij de 

gegevens die betrekking hebben op de relatie tussen de partners, de pre-follow-up 

vergelijkingen als betrouwbaarder te beschouwen dan de pre-post vergelijkingen. Bij 

de pre-follow-up metingen is, zowel bij de deelnemers- als bij de kontrolegroep, een 

interviewer aanwezig geweest en we weten dat deze vragenlijsten onafhankelijk van 

de partner zijn ingevuld. 
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De tabellen met verschillen tussen mensen leveren geen verrassende informatie 
meer op: 

Tabel 16-b. Veranderingen in mtensileit-fascmalie 

groep en 
meting 

PRE-POST 
deelnemers 
kontrolegroep 

PRE-
FOLLOW-UP 
deelnemers 
kontrolegroep 

η 

38 
36 

36 
36 

veel 
meer 
intens 

5(13%) 
0 

3 ( 8%) 
2 ( 6%) 

meer 
intens 

4(11%) 
1 ( 3%) 

6(17%) 
3 ( 8%) 

geen 
verschil 

26(68%) 
33 (87%) 

21 (58%) 
24(67%) 

minder 
intens 

3 ( 8%) 
1 ( 3%) 

5 (14%) 
6(17%) 

veel 
minder 
intens 

0 
1 (3%) 

1 (3%) 
1 (3%) 

geen 
gegevens 

2 

Voor een toelichting bij deze tabel zie tabel 5-b, ρ 64 

Tabel 17-b. Verandenngen in konfrontatie 

groep en 
meting 

PRE-POST 
deelnemers 
kontrolegroep 

PRE-
FOLLOW-UP 
deelnemers 
kontrolegroep 

η 

38 
36 

36 
36 

veel 
meer 

konfr. 

4(11%) 
0 

2( 6%) 
2 ( 6%) 

meer 
konfr 

1 (3%) 
0 

1 (3%) 
2(6%) 

geen 
verschil 

30(79%) 
36(100%) 

31 ( 86%) 
28 ( 78%) 

minder 
konfr. 

1 (3%) 
0 

0 
1 (3%) 

veel 
minder 
konfr 

2(5%) 
0 

2(6%) 
3 (8%) 

geen 
gegevens 

2 

Voor een toelichting bij deze tabel zie tabel 5-b, ρ 64. 

Al met al: de bij deze paragraaf geformuleerde veronderstellingen worden in grote 
lijnen 
— matig door de gegevens ondersteund voor mannen, en minder of niet voor vrou

wen, voor zover het gevoelens van verbondenheid tussen de partners betreft 
(evaluatie-perspektief, verbondenheid zelf en verbondenheid partner); 

— matig door de gegevens ondersteund voor vrouwen, en minder of niet voor man
nen, voor zover het om variabelen gaat die meer een gevoel van individuatie 
tussen de partners veronderstellen (intensiteit-fascinatie en konfrontatie). 

Hierbij geldt de kanttekening dat de relatieve 'vooruitgang' van de getrainden 
steeds mede berust op een belangrijke 'achteruitgang' van de niet-getrainden. 

Op de hier aangeduide tendens tot een verschil tussen de seksen kom ik terug in 
het zesde hoofdstuk. De gegevens zullen daar gekoppeld worden aan enkele andere 
tendenzen tot verschillen in wat mannen en vrouwen uit een training halen. Dit 
geheel zal geïnterpreteerd worden in het kader van sekse-rollen, van een daaruit 
volgend specifiek man-vrouw patroon binnen partnerrelaties, en vanuit de mogelijk-
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heid dat via een groeiproces sekserol-sterotyp gedrag vermindert. 

4.8. De overeenstemming tussen waarnemingen van partners. 
In het hierna volgende spreken we over de 'perceptie-akkuraatheid' van partners. 

De 'perceptie-akkuraatheid' van A is niet helemaal de korrekte* afkorting van: de 
mate, waarin de manier waarop A zijn partner В 7iet, overeenstemt met de manier 
waarop В zichzelf ziet. Met een 'misperceptie' van A bedoel ik: dat de manier, 
waarop A zijn partner В ziet, niet overeenstemt met de manier, waarop partner В 
zichzelf ziet. 

Het onderzoeken van 'de overeenstemming tussen de waarnemingen van partners' 
houdt in dat voor ieder paar nagegaan wordt: 

— de mate van overeenstemming tussen A's beeld van partner В enerzijds en B's 
beeld van zichzelf anderzijds, ('perceptieakkuraatheid' van A), en 

— de mate van overeenstemming tussen B's beeld van partner A enerzijds en A's 
beeld van zichzelf anderzijds ('perceptieakkuraatheid' van B). 

o. veronderstelling. 

Het idee om de 'perceptie-akkuraatheid' van de partners te onderzoeken kwam op 
toen we op zoek waren naar een meting, die een redelijk betrouwbare neerslag zou 
kunnen geven van de mate van kommunikatie en de kwaliteit van de kommunikatie 
tussen de partners. We veronderstellen, dat door deelname aan een training de kom
munikatie tussen de partners toeneemt en beter van kwaliteit wordt (meer weergeeft 
van wat er in de partners omgaat). En ook: dat door deelname aan een training de 
partners wat autonomer worden, de mate van 'ego-fusie' (zie p. 13) wat afneemt, 
waardoor de waarneming van de partners mogelijk zuiverder, minder door de eigen 
behoeften vertekend wordt. 

Wanneer deze veronderstellingen juist zijn, zou ook de 'perceptie-akkuraatheid' 
van beide partners — gemiddeld — moeten toenemen. We veronderstellen, dat deel
name aan een training zal leiden tot — gemiddeld — méér overeenstemming tussen 
A's beeld van partner В enerzijds en B's beeld van zichzelf anderzijds, omdat we 
vermoeden dat: 

a) A een betere waarnemer wordt, gevoeliger wordt voor wat er in anderen omgaat. 
Deze veronderstelling werd eerder (in 4.6.) besproken. In Rogers' theorie wordt 
de volgende verklaring gegeven: door de toegenomen kongruentie van A zijn er 
minder ervaringen die voor A bedreigend zijn. A wordt vrijer om ervaringen tot 
haar bewustzijn toe te laten, hoeft haar waarneming minder te vertekenen, krijgt 
een realistischer perceptie. Ook zou haar waarneming extensiever worden, 
d.w.z.: A zou minder geneigd zijn tot snelle generalisaties en meer geneigd zijn 
haar waarnemingen en konklusies aan de realiteit (in dit geval: B) te toetsen. 

* de 'afkorting' zou wel korrekt zijn wanneer 'perceptieakkuraatheid' van A zou 
betekenen: de mate van overeenstemming tussen hoe В zichzelf ziet en hoe А 
denkt dat В zichzelf ziet. 
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b) dat in В meer kongruentie tussen ervaring, bewustzijn en gedrag zal ontstaan: 
dat В meer zelfinzicht krijgt, haar 'innerlijke dialogen' soepeler verlopen, zij ver
baal en non-verbaal minder tegenstrijdige signalen uitzendt, dat zij beter in het 
'zenden' van kommunikatie (zie ook 4.5. en 4.6.) wordt. 

'Perceptieakkuraatheid' kan op veel terreinen onderzocht worden. Een vrij gebrui
kelijke methode is: A geeft — via een test — een karakterschets van zichzelf, В geeft 
— via een test — een karakterschets van A, waarna de mate van overeenkomst 
tussen beide beelden wordt nagegaan. Wij hebben de 'perceptie-akkuraatheid' 
willen toespitsen op aspekten die een rol spelen in huwelijkssatisfaktie, we onder
zoeken de overeenstemming tussen: 
— de mate waarin В klaagt over gebrek aan aandacht, aanvaarden, ruimte en affek-

tie van A, en 
— de mate waarin A vindt dat В klaagt over gebrek aan aandacht, aanvaarden, 

ruimte en affektie (van A). 
Verschillende onderzoeken steunen de veronderstelling dat na een training méér 

overeenstemming bestaat tussen hoe A zichzelf ziet en hoe В (of В t/m X) A ziet 
(zien): Burke en Bennis (1961) Insel en Moos (1964), McCardel en Murray (1974), in 
dit laatste onderzoek in vergelijking met een placebo-kontrolegroep). De 'B' in deze 
onderzoeken was echter nooit de partner van A. 

Hoe hangt 'perceptie-akkuraatheid' in een relatie samen met de relatiesatisfaktie 
van de mensen die die relatie met elkaar hebben, met de mate waarin ze elkaar 
aardig vinden en zich tot elkaar aangetrokken voelen? In theorie zou hier een 
positieve samenhang bestaan: méér 'perceptie-akkuraatheid' zou samengaan met 
elkaar aardiger vinden en een hogere waardering van de relatie (Rogers 1974, 
Jourard 1974, Worthy, Gary en Kahn 1969). Onderzoek in laboratoriumsituaties, 
waar de 'waarnemer' een onbekende is, steunt deze veronderstelling: mensen blijken 
zich meer aangetrokken te voelen tot een akkurate waarnemer dan tot een niet-akku-
rate waarnemer (Eiser en Smith 1971, Berscheid en Walster 1968). Maar onderzoek 
naar de rol van 'perceptie-akkuraatheid' in werkelijk bestaande relaties levert weinig 
steun voor de veronderstelling op. Shapiro en Swensen (1969) en Baltink en Koops 
(1973) vinden geen samenhang tussen de 'perceptie-akkuraatheid'* van getrouwde 

* 'Perceptie-akkuraatheid' bij Shapiro en Swensen: mate waarin A de attituden in
teressen, opvattingen over werk, geld, sex etc., en persoonlijkheidskenmerken van 
В beschreef op de manier waarop В deze zelf beschreef. Bij Baltink en Koops: de 
voor artefakten gekorrigeerde, mate waarin A persoonlijkheidskenmerken van В 
beschreef op de manier waarop В deze zelf beschreef. Bij Murstein: de mate van 
overeenstemming tussen A's voorspelling van B's zelfbeeld en ideaal-zelf enerzijds, 
en B's zelfbeeld en ideaal-zelf anderzijds. Voor zover ik uit de onderzoeksverslagen 
kan nagaan, hebben Shapiro en Swensen en Baltink en Koops niet de mogelijke 
samenhang nagegaan tussen de perceptie-akkuraatheid van A en de relatie-satis-
faktie van partner B. In het onderzoek van Murstein ging het om de samenhang 
tussen perceptie-akkuraatheid van A en het gezamenlijk oordeel van A + B over 
hun 'courtship-progress'. 
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partners en hun relatie-satisfaktie op dat moment. Murstein (1972) vindt wel een 
samenhang tussen de 'perceptie-akkuraatheid' van verloofden en hun 'court-ship 
progress' (versterking of verzwakking van hun relatie) zoals die een half jaar later 
gemeten werd. 

In ons onderzoek vinden we bij een eerste analyse ook géén samenhang tussen A's 
'perceptie-akkuraatheid' op de (sterk geinterkorreleerde) gebieden van aandacht, 
aanvaarden en affektie enerzijds, en A's of B's 'evaluatie-perspektief' skore ander
zijds. Er is wel een - zwakke - samenhang in de veronderstelde richting tussen A's 
'perceptie-akkuraatheid' op het gebied van 'ruimte' enerzijds, en anderzijds A's 
'evaluatie-perspektief' (r = —. 15 *) en B's 'evaluatie-perspektief' (r = —. 19).(η=90). 
Verder blijkt binnen de deelnemersgroep een vooruitgang (na de training) in 'per
ceptie-akkuraatheid' t.a.v. ruimte sterk samen te hangen met vooruitgang in de se
mantische waardering van de relatie (voor precieze gegevens zie bijlage 15). Dit geldt 
echter weer niet voor 'perceptie-akkuraatheid' t.a.v. aandacht-aanvaarden-affektie. 
'Perceptie-akkuraatheid' op het gebied van 'ruimte' (d.i. klachten over te veel kon-
trole en machtuitoefening door de partner) blijkt samen te hangen met relatie-satis
faktie, 'perceptie-akkuraatheid' op het gebied van aandacht-aanvaarden-affektie 
niet. In feite hadden enkele mensen die hun relatie als uiterst onbevredigend beoor
deelden en die later zouden scheiden, een zeer 'akkuraat' beeld van de klachten van 
de partner**. 

Een artikel van Schulman (1974) zette ons op een iets ander spoor. Zij maakt bij 
haar onderzoek naar 'perceptie-akkuraatheid' bij verloofden een onderscheid tussen 
'realisten' (goede waarnemers) en 'pessimisten' en 'optimisten' (slechte waarnemers 
die echter van elkaar verschillen in de richting waarin ze fout percepieëren). Zo zou
den we bij onze gegevens ook de mensen met een lage 'perceptie-akkuraatheid' 
kunnen onderscheiden in Optimisten' (die de mate waarin de partner klaagt onder
schatten) en 'pessimisten' (die de mate waarin de partner klaagt overschatten). 
Alleen voor 'optimisten' (onderschatters) geldt dat de kommunikatie tussen de 
partners op het betreffende gebied (aandacht, aanvaarden, affektie) geblokkeerd is. 
Bij 'pessimisten' (die de klacht van hun partner zwaarder schatten dan de partner 
zelf weergeeft) is het tegendeel waar. Wanneer В klaagt, b.v. over gebrek aan affek
tie van A, en A neemt deze klacht zwaarder op dan В bedoelt, kan В zich toch heel 
wel door A begrepen voelen (in tegenstelling tot de situatie waarin A de klacht van В 
onderschat). Een lage relatiewaardering hangt mogelijk vooral samen met onder
schatting van de eigen klacht door de partner. Verdere analyse van onze gegevens 
steunt deze veronderstelling. De gevonden samenhangen berusten echter waarschijn-

• De 'perceptie-akkuraatheid' skores geven de afstand tussen A's beeld van В en 
B's zelfbeeld weer (mate van misperceptie). Een lage 'p-a' skore duidt dus op een 
meer akkurate perceptie. 

· · De gegevens bevatten echter ook geen curvi-lineaire samenhangen. 
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lijk voor een gedeelte op een meet-artefakt*. 

Samenvattend over de samenhang tussen 'perceptie-akkuraatheid' en relatiesatis-
faktie: 
— de 'akkurate waarneming' van de mate, waarin de partner met rust gelaten wil 

worden, zijn of haar eigen gang wil kunnen gaan (de behoefte aan ruimte) hangt 
samen met relatie-satisfaktie; 

— de 'akkurate waarneming' van de mate, waarin de partner aandacht wil, een 
gevoel van 'horen-bij', aanvaarding wil, en aangehaald wil worden, hangt niet 
samen met relatie-satisfaktie. 

We veronderstellen dat de 'perceptieakkuraatheid' van de partners zal toenemen. 
Deze - veronderstelde - toegenomen 'perceptie-akkuraatheid' zal echter alleen iets 
zeggen over een toename in de relatiesatisfaktie voor zover het een 'pefceptie-akku-
raatheid' t.a.v. de behoefte aan ruimte, individuatie van de partnet betreft. Dit gege
ven sluit overigens nauw aan bij een opmerking die zo vaak voorkomt in paren-thera-
peutische literatuur: dat relatiesystemen vaak verstard zijn doordat de partners te 
nauw met elkaar verweven zijn, en dat een therapeutisch proces in die gevallen een 
doorbreken van het 'wij-verschijnsel', de 'ego-massa', inhoudt. 

De veronderstelling van een toegenomen 'perceptie-akkuraatheid' van A berust op 
de veronderstellingen dat A een betere 'ontvanger' van kommunikatie zal worden en 
dat В een betere 'zender' van kommunikatie zal worden. In onze gegevens zijn echter 
nauwelijks aanwijzingen, dat voor A's 'perceptie-akkuraatheid' van 'aandacht - aan
vaarden - affektie' haar eigen relatievaardigheden een rol spelen. Wel zijn voor de 
waarneming van 'ruimte' de relatievaardigheden van В belangrijk. De korrelatie-
koëfficiënten tussen de 'perceptie-akkuraatheid' van A en: 
— A's zelf gerapporteerde relatievaardigheden: voor aandacht —.12, aanvaarden 

—.18, ruimte —.02, affektie —.15, en 

* De 'perceptie-akkuraatheid' skores werden omgezet op een schaal die loopt van 
zware onderschatting (optimisme)-lichte onderschatting-realisme-lichte overschat-
ting-zware overschatting. Op deze wijze gemeten blijkt de overschatting van В po
sitief te korreleren met de 'evaluatie-perspektief' skore van A op de gebieden van 
aandacht (r=.20), aanvaarden (.26) en affektie (.27).Het is echter waarschijnlijk, 
dat de gerapporteerde r-waarden tenminste gedeeltelijk berusten op een meetarte-
fakt. Immers, de aandacht-aanvaarden-affektieklachten korreleren sterk met 
'evaluatie-perspektief' (zie pag. 94). Een hoge klacht gaat vaker samen met een 
lage relatiewaardering, en vice versa. Welnu: wanneer A's klacht zeer hoog is, 
kunnen we voor В (gezien de theoretische range van de test) geen 'overschatting' 
meten (en zeker geen sterke overschatting). Wanneer daarentegen A's klacht zeer 
laag is, kunnen we voor В geen 'onderschatting' meten (en zeker geen sterke on
derschatting) . Op deze wijze kan een artificiële relatie ontstaan: bij een hoge klacht 
(lage relatiewaardering) van A is 'realisme' of Optimisme' van В meer waarschijn
lijk, bij een lage klacht (hoge relatiewaardering) van A is 'realisme' of 'pessimisme' 
meer waarschijnlijk — op grond van de theoretisch mogelijke range van de test 
waarmee de 'klacht' gemeten werd. 
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— B's zelfgerapporteerde relatievaardigheden: voor aandacht —.07, aanvaarden 
—.16, ruimte —.43, affektie .00 (n=90, een lage p.a. skore duidt op een hoge 
perceptie-akkuraatheid). 

b. konkretisering 

Bij het meten van de mate van overeenstemming tussen waarnemingen van twee 
mensen wordt gebruik gemaakt van verschillen tussen paren van testskores — en 
hiermee zijn we aangeland op een terrein dat vol voetangels en klemmen zit. Bij de 
operationalisering van 'perceptie-akkuraatheid' heb ik gekozen voor een benadering, 
waarbij verschillende kritische kanttekeningen mogelijk zijn. Ik bespreek hier eerst de 
operationalisering, en daarna verschillende mogelijke bronnen van fouten die in deze 
operationalisering een rol kunnen spelen. 

De 'perceptie-akkuraatheid' werd gemeten via Frenkens (1976) vertaling van de 
Marital Attitude Evaluation Scale (MATE) van Schutz. De items van de MATE zijn 
afgeleid van de FIRO-theorie, zoals beschreven door Schutz (1966). De MATE is op
genomen in bijlage 13. 

De MATE bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt gevraagd naar de mate, 
waarin men zelf behoefte heeft aan meer: 
— aandacht van de partner (Schutz: 'inclusion behavior'). Negen items, vb.: 'ik zou 

willen dat mijn vrouw/man meer de tijd neemt om met me te praten en naar me te 
luisteren', (alpha .88, rtt .70 en .66). 

— aanvaard worden door de partner ('inclusion feelings'). Negen items, vb.: 'ik zou 
willen dat mijn vrouw/man meer begrip en aandacht heeft voor mijn problemen 
en gevoelens' (alpha .90, г^ .78 en .65). 

— ruimte van de partner ('no-control'). Negen items, vb.: 'ik zou willen dat mijn 
vrouw/man minder scherp op mijn doen en laten let' (alpha .83, г^ .91 en .75). 

— affektie van de partnerCaffection behavior and feelings'). Negen items vb.: 'ik zou 
willen dat mijn vrouw/man meer laat merken dat ik echt iets voor haar/hem 
beteken', (alpha .91 гц.вЗ en .55). 

Het tweede deel van de MATE is het spiegelbeeld van het eerste deel: hierin wordt 
onder het motto: 'hoe goed kent u uw man/vrouw' gevraagd naar de mate, waarin de 
respondent denkt dat zijn partner behoefte heeft aan: 
— aandacht II. Negen items vb.: 'mijn vrouw/man wil dat ik meer tijd neem om met 

hem/haar te praten en naar haar/hem te luisteren, (alpha .86, τ\χ .69 en .45). 
— aanvaard worden II (alpha .88 г^ .82 en .58) 
— ruimte II (alpha.80, rtt .76en.72). 
— affektie II (alpha .91, rtt -89en .68) 

Er is een man- en een vrouw-versie van de vragenlijst. Sommige items zijn sexrol-
specif iek ( vb. : ik zou willen dat mij η vrouw zich meer bekommert om het thuis gezellig 
voor mij te maken; ik zou willen dat mijn man mij meer eigen geld geeft waarmee ile 
zelf kan doen wat ik wil), wat bij sommige van onze 'companionship-partners' in 
slechte aarde viel. De MATE II van de man is het spiegelbeeld van de MATE I van 
de vrouw, en andersom. 'Perceptie-akkuraatheid' zoals in dit onderzoek gemeten is: 
het absolute verschil tussen de eigen MATE II skore en de MATE I skore van de part
ner (voor aandacht, aanvaarden, ruimteen affektie). Later berekenden we naast deze 
vier skores ook nog het verschil tussen de 'verbondenheid-partner' skore van A en de 
'verbondenheid-zelf' skore van B. Dit verschil werd beschouwd als de 'perceptie-akk,-
verbondenheid' skore van A. 

Dan nu de voetangels en klemmen. Cronbach (1955,1958) heeft een grondige studie 
gemaakt van verschillende mogelijke artefakten díe op kunnen treden wanneer 
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men werkt met de verschilskore tussen twee testskores. Cronbach heeft de komplexi-
teit van het terrein van de (meting van) perceptie-akkuraatheid duidelijk aangetoond, 
en ik ben op dit terrein niet volledig kompetent: buiten een oppervlakkige 
kennismaking met de ideeën van Cronbach heb ik mijn aandacht vooral gericht op de 
meer recente studies van perceptie-akkuraatheid in verband met partnerrelaties en op 
studies van perceptie-akkuraatheid in verband met training- of therapieeffekten. 

Een deel van de door Cronbach aangewezen mogelijke foutenbronnen, n.l. dat deel 
dat betrekking heeft op het berekenen van een globale index op grond van een hetero
gene set items (Cronbach 1958), lijkt mij in het onderhavige geval niet van toepassing: 
hier werken we immers met de verschillen tussen enkele intern zeer konsistente 
klusters van items. Maar andere mogelijke foutenbronnen (Cronbach 1955) kunnen 
wel een rol spelen. Ik bespreek hier een 'elevation' en een 'stereotype' komponent. 

De 'elevation'-komponent omvat mogelijke artefakten op grond van (verschillen of 
overeenkomsten in) de respons-tendenties van (in dit geval) de beide partners. Om 
deze komponent uit de perceptie-akkuraatheidskore te verwijderen zou het echter 
nodig zijn dat iedere persoon niet alleen een MATE II invulde voor haar of zijn eigen 
partner ('ik denk dat mijn partner...'), maar ook voor de andere bij dit onderzoek be
trokken personen (ik denk dat X ..., dat Y ...'). De invloed van mogelijke 'elevation'-
artefakten is in theorie te meten — of tenminste te schatten -, maar in het konkrete 
geval van paren die grotendeels, en zeker gezien ieder (metings-)tijdstip, met elkaar 
onbekend zijn, is dit probleem naar mijn mening niet oplosbaar. Ik heb, om de invloed 
van een mogelijk artefakt ( 'schijnakkuraatheid' op grond van een bodem- en plafond-
effekt van de test) niet onnodig te vergroten, de verschilskores tussen de partners niet 
(zoals Cronbach wel voorstaat) gekwadrateerd. Verder heb ik getracht om artefakten 
op grond van verschillen of overeenkomsten in antwoordtendenties tenminste enigs
zins tegen te gaan door de items (die vijf responsmogelijkheden hebben), anders dan 
Frenken (1976) gedichotomiseerd te skoren. 
Verder kan de perceptie-akkuraatheidskore nog opgedeeld worden in een 'stereo
type' en een 'differentiële' komponent. De 'stereotype' komponent is de mate, waarin 
A de 'norm' voor alle mogelijke B's weergeeft, het is de 'akkuraatheid in het voorspel
len van de gegeneraliseerde ander', in dit geval: de mate waarin men het stereotyp van 
wat 'mannen' c.q. 'vrouwen' van hun partner willen, waarneemt in haar of zijn eigen 
partner. De differentiële komponent tenslotte is datgene wat overblijft nadat de 
'elevation' en de 'stereotype' komponent uit de perceptie-akkuraatheidskore verwij
derd zijn, deze differentiële komponent wordt door Cronbach gezien als de 'werke
lijke' perceptie-akkuraatheid. 
Voor zover ik de ontwikkeling in de perceptieakkuraatheid-literatuur sinds Cronbach 
overzie (en mijn kennis op dat punt is beperkt) is er echter iets opmerkelijks bij percep-
tie-akkuraatheidskores die afkomstig zijn uit partnerrelaties. Bij deze p.a. metingen 
blijkt het juist de stereotype komponent te zijn, en niet de differentiële komponent, die 
samenhangt met het welslagen van de partnerrelatie (Corsini 1956, Baltink en К oops 
1973, ook Murstein 1972 sluit een cruciale invloed van juist het waarnemen van het 
sexe-rol-stereotype op de 'courtship progress' niet uit). 

In dit onderzoek is de 'stereotype' komponent niet uit de p.-a.skores verwijderd. 
Daarmee wordt een p.-a. maat gebruikt die qua formele operaties (niet qua inhoud, 
d.w.z. de bestudeerde 'traits') identiek is met een p.-a. maat waarvan Murstein een 
voorspellende waarde vond voor de mate van 'courtship progress' een half jaar later 
(het is niet waarschijnlijk dat de door Murstein gevonden samenhang uitsluitend terug 
te voeren is op een samenhang tussen stereotyp waarnemen enerzijds en sociale 
wenselijkheid bij relatiesatisfaktie-metingen anderzijds, omdat Murstein ook het al 
dan niet verbroken zijn van de relatie in zijn meting had opgenomen). Het is 
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waarschijnlijk — of zelfs wel zeker, gezien de gegevens van Corsini en van Baltínk en 
Koops — dat zowel in de gegevens van Murstein als in de hier gebruikte globale 
p.-a.skore een 'stereotype' komponent een belangrijke rol speelt. Deze stereotype 
komponent speelt — op vooralsnog onduidelijke wijze een rol in (rapportage om
trent) relatievormipg, en ik vraag me af of het juist is om — in het geval van 
p.-a.skores uit partnerrelaties — deze stereotype komponent te blijven beschouwen 
als 'artefakt'. Verder, gericht onderzoek op dit gekompliceerde terrein* zou hierin 
meer duidelijkheid kunnen brengen. 

Tenslotte nog sokele opmerkingen. Uit een literatuuroverzicht over het waarne
men van persoB êb (Tagiuri 1969) wordt duidelijk dat de 'akkuraatheid' waarmee 
een persoon eigeo^çhap χ waarneemt nogal kan verschillen van de 'akkuraatheid' 
waarmee diezelfde persoon eigenschap y waarneemt. Uit onze gegevens blijkt dat de 
waamemingsakkuraatheid van 'ruimte' slechts zwak samenhangt met de meer ge-
interkorreleerde'»andacht-aanvaarden-affektie' waamemingsakkuraatheid: 

»-90 

Aandacht 
Aanvaarden 
Ruimte 
Afftktie 

Ad 

.46 

.10 

.32 

Av 

— 
.23 
.60 

Ru 

— 
.24 

Af 

— 

Daarbij hangt perceptie-akkuraatheid t.a.v. ruimte samen met de waardering van de 
relatie door de partners, de perçeptie-akkuraatheid t.a.v. aandacht-aanvaarden-
affektie niet. 

Ten tweede: de vraag komt op of eventuele veranderingen (na de training) in de 
mate van overeenstemming tussen waarnemingen van partners niet zullen zijn terug 
te voeren op eventuele veranderingen in de twee variabelen die aan de p.-a. meting 
ten grondslag liggen, nl. de klacht (MATE I) en de vermoede klacht (MATE II). 
Volledigheidshalve zij daarom toegevoegd dat de getrainden (in vergelijking met de 
kontrolegroep) gçen verandering in 'klacht' (MATE I skores) laten zien. (Op zich 
een opmerkelijk gegeven, dat eveneens gekonstateerd werd bij kliënten van een 
langer durende groepspsychotherapie voor paren, de Bruijn en Nevejan 1977). Bij de 
vermoede klacht (MATE II) is er bij een van de vier klusters een verschil tussen de 
getrainden en de kontrolegroep: de getrainden skoren zowel bij de post- als bij de 
f.u.-meting signifikant lager op affektie II (vermoeden minder klacht t.a.v. affektie 
bij hun partner). 

Het derde: bij deze p.-a. metingen geldt, nog sterker dan bij het onderzoek naar 
de 'relatie-waardering', dat de post-meting als minder betrouwbaar moet worden 
beschouwd. Bij 4e postmeting is geen interviewer aanwezig geweest, we weten niet of 
de partners de vragenlijsten onafhankelijk van elkaar hebben ingevuld — terwijl we 
in dit geval juist de mate van overeenstemming tussen de vragenlijsten van de 
partners onderzoeken. 

Verder is hét mogelijk, dat bij de nametingen voor de getrainden een tendens 
doorwerkt die zou leiden tot een slechtere absolute perceptie-akkuraatheid (méér 
mispercepties): het is mogelijk dat de MATE I skores van de partners een tendens 

* de mogelijk in de analyse van p.-a.gegevens geïnteresseerde lezer zij erop geatten
deerd dat de data van dit onderzoek zullen worden gedeponeerd in het Steinmetz-
archief. 
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naar het gemiddelde gaan tonen (naar analogie van de FIRO: Schutz en Allen 1966, 
Smith 1963, Jacobson en Smith 1972), terwijl de waarnemingen van de partners 
(MATE II) juist een tendens naar polarisatie, weg van het gemiddelde, zullen laten 
zien (Moscovici, Zavollini en Louis-Guerin 1972). 

c. Toetsing 
Uit de toetsing (tabel 19-a) blijkt in grote lijnen een effekt in de veronderstelde 
richting op te treden voor mannen, maar niet voor vrouwen. 
De getrainde mannen zijn op de meeste gebieden, zowel direkt als drie maanden na 
de training,'betere waarnemers' dan zij daarvoor waren. De getrainde vrouwen (die 
bij de pretest betere waarnemers waren dan hun partner) tenderen direkt na de 
training tot een enigszins verslechterde 'perceptie-akkuraatheid', terwijl ze drie 
maanden later weer 'hersteld' zijn. Tendenzen tot een 'betere waarneming' (voor 
vrouwen, bij de follow-up) vinden we echter slechts op twee gebieden, nl. bij de 
waarneming van 'affektie' en van 'verbondenheid'. 
Bij het gegeven dat getrainde mannen 'betere waarnemers' worden een kanttekening: 
de relatieve 'verbetering' berust weer ten dele op een 'verslechtering' van de 'percep
tie-akkuraatheid' bij de niet-getrainde mannen. Ook geldt, dat op de gebieden van 
aandacht - aanvaarden - affektie de deelnemers-mannen bij de pre-test 'slechtere 
waarnemers' zijn dan de kontrolegroep-mannen. Bij vrouwen is dit juist andersom: 
op de genoemde drie gebieden zijn de deelneemsters bij de pretest 'betere waarne
mers' dan de kontrole-groep vrouwen. 

De gegevens m.b.t. verschillen tussen mensen (tabel 19-b) leveren weinig nieuwe 
informatie meer op. Verslechtering van de 'perceptie-akkuraatheid' blijkt, bij de 
getrainden, vaker voor te komen bij de pre-post vergelijking dan bij de pre-follow-up 
vergelijking. Uit tabel 19-a was duidelijk geworden, dat deze tijdelijke verslechtering 
van de 'perceptie-akkuraatheid' vooral bij vrouwen voorkomt. Verder is het feit dat 
een verminderde 'perceptie-akkuraatheid' van de getrainden bij de follow-up minder 
frekwent is, voor een deel terug te voeren op de vier gescheiden mensen van wie we 
geen follow-up gegevens hebben. Deze vier mensen waren na de training (post-test) 
ni. méér gaan 'mis'-percepiëren*. 

Ik zie bij deze variabelen geen plausibele verklaring voor het verschil tussen de 
seksen. Mannen (die, afgezien van de groep waartoe zij in dit onderzoek behoorden, 
wat 'minder akkurate' waarnemers zijn**) leren — gegeven deelname aan een 
training — 'beter waarnemen' op de gebieden van aandacht, aanvaarden, ruimte en 

* De gemiddelde misperceptie van deze mensen: bij 'aandacht' van 0,5 (pre) naar 
2,75 (post), 'aanvaarden' van 1,0 naar 2,25, 'ruimte' 1,5 naar 3,0 'affektie' 1,0 
naar 3,5. 

· * Over al het pretestmateriaal (n=90) zijn mannen slechtere waarnemers van aan
dacht, aanvaarden en verbondenheid (p < .10 tweezijdig) dan vrouwen. Voor 
ruimte en affektie geen verschil in waarnemingsakkuraatheid tussen de seksen. 
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Tabel 19-a. Toetsingen absolute 'misperceptie' 

Aspekt 

AANDACHT 
st. dev. = 2,19 

AANVAARDEN 
st. dev. = 2,04 

RUIMTE 
st. dev. = 1,99 

AFFEKTIE 
st. dev. = 2,30 

VERBONDEN
HEID 
st. dev. = 4,20 

meting 
en sexe 

pr-po 
vrouwen 

pr-f.u. 
vrouwen 

pr-po 
mannen 

pr-f.u. 
mannen 

pr-po 
vrouwen 

pr-f.u. 
vrouwen 

pr-po 
mannen 

pr-f.u. 
mannen 

pr-po 
vrouwen 

pr-f.u. 
vrouwen 

pr-po 
mannen 

pr-f.u. 
mannen 

pr-po 
vrouwen 

pr-f.u. 
vrouwen 

pr-po 
mannen 

pr-f.u. 
mannen 

pr-po 
vrouwen 

pr-f.u. 
vrouwen 

pr-po 
mannen 

pr-f.u. 
mannen 

groep 

deeln. 
kontr. 

deeln. 
kontr. 

deeln. 
kontr. 

deeln. 
kontr. 

deeln. 
kontr. 

deeln. 
kontr. 

deeln. 
kontr. 

deeln. 
kontr. 

deeln. 
kontr. 

deeln. 
kontr. 

deeln. 
kontr. 

deeln. 
kontr. 

deeln. 
kontr. 

deeln. 
kontr. 

deeln. 
kontr. 

deeln. 
kontr. 

deeln. 
kontr. 

deeln. 
kontr. 

deeln. 
kontr. 

deeln. 
kontr. 

— η 

19 
18 

17 
18 

19 
18 

17 
18 

19 
18 

17 
18 

19 
18 

17 
18 

19 
18 

17 
18 

19 
18 

17 
18 

19 
18 

17 
18 

19 
18 

17 
18 

19 
18 

18 
18 

19 
18 

18 
18 

xpre 

1,53 
2,67 

1,65 
2,67 

3,26 
2,11 

3,59 
2,11 

1,95 
2,67 

2,06 
2,67 

3,05 
1,50 

3,29 
1,50 

2,05 
2,56 

2,24 
2,56 

2,32 
2,22 

2,29 
2,22 

1,68 
2,06 

1,65 
2,06 

3,42 
2,56 

3,82 
2,56 

4,26 
4,06 

4,06 
4.06 

6,05 
5,94 

6,39 
5,94 

Sp. 
off.u. 

2,00 
2,00 

1,12 
2,44 

2,26 
2,72 

2,47 
2,56 

2,16 
2,61 

1,71 
2,67 

2,47 
2,56 

1,94 
2,00 

2,32 
2,33 

1,59 
2,61 

2,00 
2,72 

1,71 
3,11 

2,47 
2,00 

1,35 
3,39 

2,37 
2,89 

1,88 
2,17 

3,05 
4,17 

1,89 
4,28 

2,68 
4,44 

2,83 
4,22 

toetsing 

F = 2,49 ρ = .12 tweezijdig 
in niet verond. richting 

F = 0,15n.s. 

F=4,46 ρ = .04 tweezijdig 

F = 6,06 ρ = .02 tweezijdig 

F = 0,12n.s. 

F = 0,29n.s. 

F = 3,67 ρ = .06 tweezijdig 

F = 5 , 4 9 p = .03 tweezijdig 

F = 0,48n.s. 

F = 0,98^5. 

F = l , 4 7 p = .23 tweezijdig 

F = 4,20 ρ = .05 tweezijdig 

F = l , 1 5 p = .29 tweezijdig 
in niet verond. richting 

F = 2,77 ρ = .11 tweezijdig 

F = 2,50 ρ = .12 tweezijdig 

F=4,79 ρ = .04 tweezijdig 

F = 0,77n.s. 

F=2,55p= .12 tweezijdig 

F = l , 0 1 p = .32 tweezijdig 

F = 1,25 ρ = .27 tweezijdig 

Voor een toelichting bij deze tabel zie tabel 5-a, p. 64. 
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ffektie. Voor de eerste drie van deze gebieden geldt echter, dat hun relatieve ver-
letering weer voor een groot deel terug te voeren is op een vermindering van de 'per-
eptie-akkuraatheid' bij de niet-getrainde mannen. 

Bij het formuleren van een konklusie vanuit dit onderdeel van het onderzoek wil ik 
rg voorzichtig zijn. Het is gezien de specifieke verschillen bij de pre-test (deelne-
ners-mannen 'slechtere waarnemers' dan kontrole-mannen, deelnemers-vrouwen 
betere waarnemers' dan kontrole-vrouwen) waarschijnlijk dat een regressie-effekt 
en rol speelt in de resultaten. Gezien de mogelijkheid van een regressie-effekt 
ïveren de resultaten van de toetsing m.b.t. ruimte voor mannen het meeste steun 
oor de juistheid van de geformuleerde veronderstelling. Hier bestaat bij dé pretest 
mmers geen verschil tussen deelnemers-mannen en kontrole-mannen. Maar ook 
lier is het nog wel zo, dat de relatieve 'verbetering' van de waarneming door de 
etrainden mede berust op een verslechtering in de kontrolegroep. 

Tabel 19-b. Veranderingen in 'perceptte-akkuraatheid'. 

aspekt en 
meting 

AANDACHT 
PRE-POST 

PRE-F.U. 

AANVAARDEN 
PRE-POST 

PRE-F.U. 

RUIMTE 
PRE-POST 

PRE-F.U. 

AFFEKTIE 
PRE-POST 

PRE-F.U. 

VERBOND. 
PRE-POST 

PRE-F.U. 

groep 

Din. 
Kn. 

Din. 
Kn. 

Din. 
Kn. 

Din. 
Kn. 

Din. 
Kn. 

Din. 
Kn. 

Din. 
Kn. 

Din. 
Kn. 

Din. 
Kn. 

Din. 
Kn. 

η 

38 
36 

34 
36 

38 
36 

34 
36 

38 
36 

34 
36 

38 
36 

34 
36 

38 
36 

36 
36 

veel 
meer 
akk. 

1 ( 3%) 
0 

0 
0 

4(11%) 
0 

3 ( 9%) 
0 

3( 8%) 
0 

4(12%) 
2( 6%) 

3 ( 8%) 
0 

3 ( 9%) 
0 

5(13%) 
2( 6%) 

5(14%) 
3 ( 8%) 

meer 
akk. 

5(13%) 
2( 6%) 

5(15%) 
3 ( 8%) 

2( 5%) 
2( 6%) 

4(12%) 
3 ( 8 % ) 

6(16%) 
3( 8%) 

10(29%) 
1 ( 3%) 

5(13%) 
2( 6%) 

7(21%) 
4(11%) 

6(16%) 
4(11%) 

7(19%) 
6(17%) 

geen 
verschil 

26(68%) 
31 (86%) 

29(85%) 
28 (78%) 

31 (82%) 
28 (78%) 

27 (79%) 
32(89%) 

22(58%) 
30(83%) 

16(47%) 
26(72%) 

22(58%) 
31(86%) 

22(65%) 
25 (69%) 

23 (61%) 
24(67%) 

22(61%) 
22(61%) 

minder 
akk. 

4(11%) 
3( 8%) 

0 
4(11%) 

0 
1 ( 3%) 

0 
1 ( 3%) 

4(11%) 
2( 6%) 

4(12%) 
6(17%) 

7(16%) 
2( 6%) 

2( 6%) 
3(11%) 

4(11%) 
5(14%) 

2( 6%) 
4(11%) 

veel 
minder 
akk. 

1 ( 5%) 
0 

0 
1 ( 3%) 

1 ( 3%) 
1 ( 3%) 

0 
0 

3( 8%) 
1 ( 3%) 

0 
1 ( 3%) 

1 ( 3%) 
1 ( 3%) 

0 
4(11%) 

0 
1 ( 3%) 

0 
1 ( 3%) 

geen 
gege
vens 

4 

4 

4 

4 

2 

Voor een toelichting bij deze tabel zie tabel 5-b, p. 64. 
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Een verdere kanttekening komt voor uit het feit dat we bij een onlangs verricht on
derzoek (de Bruijn en Nevejan, 1977) de hier vermelde resultaten t.a.v. 'perceptie-
akkuraatheid' niet aantroffen bij de 40 klienten van een — in overige opzichten sukses-
volle — langdurige groepspsychotherapie voor paren. Bij deze mensen vonden we wel 
een 'verbetering van de waarneming' van 'ruimte', maar totaal geen 'verbetering in 
de waarneming 'van aandacht — aanvaarden — affektie. En tenslotte: bij de hiema 
(in 4.9.) beschreven vergelijking van eerder getrainde en niet eerder getrainde paren 
vinden we géén 'betere waarneming' bij de eerder getrainden. 

Het geheel samenvattend: bij dit onderdeel van ons onderzoek vonden we een 
verbeterde perceptie-akkuraatheid voor mannen. We hebben niet nagegaan in 
hoeverre in deze waarneming een 'stereotype' komponent een rol speelt. Het is waar
schijnlijk dat in de resultaten een regressie-effekt een rol speelt. Mede gezien de 
resultaten van andere toetsingen en ander onderzoek kunnen we hooguit spreken van 
een aanwijzing, dat een verbetering van 'perceptie-akkuraatheid' na deelname aan 
een training optreedt. Een duidelijker konklusie met minder slagen om de arm zou 
pas getrokken kunnen worden na het verrichten van een replikatie-onderzoek. 

Tot slot zij nogmaals opgemerkt, dat ook voor zover een toename van de overeen
stemming tussen de waarnemingen van partners optreedt, deze toename nog geen 
verbetering van de relatiewaardering impliceert (met een uitzondering voor de waar
neming van ruimte, zie ook bijlage 15). 

4.9. Een kontrole op de follow-up gegevens. 
De veranderingen, die in dit onderzoek een week na de training gemeten werden, 

waren drie maanden later vaak nog aanwezig. Ons testmateriaal bevat een mogelijk
heid, om na te gaan of er meer aanwijzingen zijn dat deelname aan een training tot 
enigszins duurzame verandering leidt. Van de 90 mensen, van wie we pre-test gege
vens beschikbaar hebben, hadden er nl. 48 één of meer keren eerder trainingen mee
gemaakt. Hoe zijn de pretest-gegevens van deze 48 mensen in vergelijking met de 42 
mensen die nog nooit aan een training hadden deelgenomen? Hebben die 48 - gemid
deld - inderdaad meer zelfwaardering, meer innerlijk welbevinden, e tc? Dat willen 
we in deze paragraaf nagaan. 

Deze vergelijking heeft natuurlijk wel haar beperkingen. Er moeten verschillende 
dingen in het oog gehouden worden: 
— het belangrijkste: we weten niet wat het beginnivo van deze vroeger getrainde 

mensen was. Alles wat we weten is, dat deze 48 éérder zich een weg naar een 
training gebaand hadden dan de andere 42 mensen. Misschien betekent dit, dat 
deze 48 al wat ondernemender mensen waren (meer zelfwaardering, meer interne 
beheersing). Of misschien betekent het juist dat deze 48 wat meer moeilijkheden 
hadden ( minder zelfwaardering, minder innerlijk welbevinden). 

— Ten tweede had slechts een vijfde van deze eerder getrainde mensen eerder aan 
een training voor partners deelgenomen, of eerder met de eigen partner aan een 
training deelgenomen. En het is wel waarschijnlijk, dat bij deelname met de 
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partner de kans op duurzame verandering wat groter is. 
— In ongeveer een kwart van de gevallen was de vroegere training waarschijnlijk 

meer van het 'leren' — dan van het 'groei' type. 
De twee groepen blijken in hun gemiddelde leeftijd volkomen vergelijkbaar (ge-

trainden 34,3 jr. en niet getrainden 33,7 jr.). De tijdsduur tussen de premeting en de 
datum van de laatste training, waaraan de getrainden deelgenomen hadden, varieer
de van een week tot zes jaar, met een mediaan van 6 maanden*. 
Voor de gegevens die betrekking hebben op de persoon zelf (de bij 4.2., 4.3., 4.4. en 
4.6. besproken variabelen) vergeleken we de mensen die (één of meer keer) eerder 
aan een training hadden deelgenomen, met hen die dat niet hadden gedaan. Voor de 
gegevens die betrekking hebben op de partnerrelatie (4.7. en 4.8.) vergeleken we drie 
groepen: partners die beiden trainingservaring hadden**, partners die geen van 
beiden trainingservaring hadden, en partners uit relaties waar één van beiden 
trainingservaring had. 

Bij de gegevens die betrekking hebben op de persoon zelf vinden we enkele signifi
kante verschillen en anders tendenzen in de veronderstelde richtingen: 

Tabel 20-a. Vergelijking pre-test van gestrainden en niet-getrainden I. 

Variabele 

ί zelfwaardering 
Ä innerl. welbevinden 
X interne beheersing 
Я relatievaardigheden 
X gel. tot kontakt 

met tr. 
ervaring 

n = 48 

35,8 
12,7 
38,5 
31,7 
23,6 

zonder tr. 
ervaring 

n = 42 

32,0 
11,2 
37,1 
27,5 
20,6 

t-waarden ρ (eenzijdig) 

+ 2,738 p<.005 
+ 1,116 . 1 0 < p < . 2 0 
+ 1,202 . 1 0 < p < . 2 0 
+ 2,596 p < . 0 1 
+ 2,573 p < . 0 1 

De gegevens met betrekking tot de partnerrelatie zijn veel minder uitgesproken. 

Wel zijn de signifikante verschillen en de belangrijke tendenzen die gevonden 

Op het eerste gezicht is het verleidelijk, deze tijdsduur te relateren met de pre
test skores. Ik heb dat niet gedaan, omdat het type training hiermee varieert: 
de minder recente trainingen waren vaker van het 'leer'type, de meer recente 
vaker van het 'groei'type. 
Achttien paren, van hen hadden vijf paren aan een parentraining deelgenomen 
of samen met de partner aan een groeitraining deelgenomen. Voor de andere 
dertien paren geldt dat de (laatste) training waaraan de partners deelnamen niet 
dezelfde training was. 
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worden, alle in de veronderstelde richting: 

Tabel 20-b. Vergelijking pre-test van getrainden en niet getrainden II. 

Variabele 

χ Evaluatie 
i Intensiteit 

% Konfrontatie 

í Verb, zelf 

% Verb, partner 

χ P-aaand. 
χ P-aaanv. 

χ P-a ruimte 
χ P-aaffektie 
Я P-a verbond. 

I Beide 
zonder 

train.erv. 
n = 30 

69,8 
41,3 

14,9 

23,7 

22.1 

2,17 
2,33 

2,40 
-2,47 

5,27 

II Beide 
met train. 
ervaring 

n = 36 

70,1 
47,7 

17,5 

26,0 

24,3 

2,44 
2,53 

2,08 
2,50 
4,66 

t-waarde 
II vs. I 

+ 0,052 
+ 2,071 

(p <.025) 
+ 2,549 

(P<.01) 
+ 1,264 

( .10<p<.20) 
+ 1,209 

(.10<:p<.20) 
-0,495 
—0,392 

+ 0,644 
—0,052 
+ 0,534 

III Eén 
getrainde 
partner 
n = 24 

69,0 
47,0 

16,0 

23,3 

21,8 

2,38 
1,92 

1,67 
2,08 
5,30 

t-waarde 
III vs. I 

-0 ,141 
+ 1,845 

(P<.05) 
+ 1,078 

-0 ,220 

—0,165 

-0 ,128 
+ 1,399 

(.05 < p c 10) 
+ 0,965 
+ 0,854 
-0 ,021 

Uit de hier vermelde gegevens kunnen geen vérgaande konklusies getrokken 
worden. Alleen wanneer we ervan uitgaan, dat de vergeleken groepen in hun begin-
nivo (vóór de deelname aan de vroegere training) vergelijkbaar waren, kan gesteld 
worden dat deelname aan een training tot enigszins duurzame verandering leidt (tot 
ongeveer een halfjaar na de deelname). Maar we mogen er niet van uitgaan dat deze 
groepen in hun beginnivo vergelijkbaar waren: we weten het domweg niet. De hier 
vermelde gegevens zijn hooguit te beschouwen als aanwijzingen die, in grote lijnen, 
(een uitzondering geldt voor 'perceptie-akkuraatheid') niet strijdig zijn met de eerder 
geformuleerde veronderstellingen. 
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V TRAINEN ΕΝ VERANDEREN Π 

5.1. Inleidend 

In het vorige hoofdstuk werden enkele mogelijke veranderingen, als gevolg van het 
deelnemen aan een parentraining, besproken. In dit hoofdstuk willen we 

a. een beeld geven van hoe de training en hoe de veranderingen ervaren werden. Alle 
deelnemers zijn vóór en na de training geïnterviewd. We zullen de verhalen van 
enkele partners min of meer uitgebreid weergeven. In dit hoofdstuk een zeer uit
gebreide beschrijving van een in vele opzichten 'gemiddeld' paar: Ans en Anton 
(5.2.); en wat kortere beschrijvingen van een paar dat erg veel positief gewaar
deerde veranderingen * te zien gaf (Bert en Bea, 5.3.) en van een paar dat relatief 
veel negatief gewaardeerde veranderingen te zien gaf (Carla en Cor, 5.4.) 

b. een indruk geven van de mate, waarin de veranderingen (in deelnemers en kontro-
legroep) aansloten bij punten, waarop deelnemers en kontrole-mensen verande
ring wilden (5.5.). Dit is mede een inleiding op ons zesde hoofdstuk, waar we in
gaan op de vraag: wie (van de getrainden) verandert wel, in welke richting, en wie 
verandert niet? 

Bij de gevalsbeschrijvingen in de eerste drie paragrafen maken we gebruik van het 
interviewmateriaal van de betreffende mensen en van hun antwoorden op enkele 
open, schriftelijke vragen, nl. de vraag naar veranderingen in het omgaan met 
mensen (beschreven bij 4.5.), en twee vragen die gesteld werden bij de posttest, nl.: 

'Als u nu terugkijkt op datgene wat u van de training verwachtte, vóór uw deel
name: heeft de training wel, gedeeltelijk of niet aan uw verwachtingen beantwoord? 
In hoeverre wel? In hoeverre niet?' en: 

'Is de training voor u belangrijk geweest? Voor zover ja: hoe, op welke manier 
belangrijk? Voor zover nee: hoe niet?'. 

Ook hebben we alle deelnemers gevraagd om een 'trainingsdagboek' bij te 
houden. In dit trainingsdagboek werd (voor iedere dag, waarop minstens één groeps
sessie werd gehouden) gevraagd: 'Wat was, voor uzelf, de belangrijkste gebeurtenis 
in de groep vandaag? Waarom was het belangrijk?'. Ongeveer de helft van de deel
nemers (vooral mensen die aan een weekendtraining deelnamen) heeft dit dagboek 
niet ingevuld. Voor zover de hier beschreven deelnemers wel een dagboek bijhielden, 
wordt bij de beschrijving ook van dit materiaal gebruik gemaakt. 

5.2. Ans en Anton 
Ans is in de dertig, Anton in de veertig. Geen van beiden heeft eerder aan een 

training deelgenomen. Op het moment, dat ons eerste gesprek plaatsvond, waren 
zowel zij als wij ervan overtuigd dat zij enkele dagen later aan een parentraining 
zouden deelnemen. Die deelname is, door omstandigheden die buiten hen lagen, 
niet doorgegaan. De eerstvolgende parentraining waaraan zij deel zouden kunnen 

* verandering: zoals gedefinieerd in hoofdstuk IV 
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nemen begon precies drie maanden later. Ans en Anton waren bereid, in die drie 
maanden als 'kontrolepaar' te fungeren. Na ons eerste gesprek waren er nog twee 
interviews: één vlak voor de training werkelijk begon, en één drie maanden na de 
training. Gegevens van alle drie de gesprekken, die dus in de loop van een half jaar 
gevoerd werden, worden hier weergegeven. 

We kozen het geval van Ans en Anton voor een meer uitgebreide beschrijving, 
omdat bij hen een vergelijking mogelijk is van wat er gebeurde tijdens en na de 
training met wat er gebeurde toen ze niet aan een training deelnamen, èn omdat ze 
in veel opzichten een vrij 'gemiddeld' beeld geven van de deelnemers aan het onder
zoek. Dat geldt ten eerste voor hun 'kontroleperiode', waarin hun onderlinge relatie 
enigszins verslechterde (zoals voor de 'gemiddelde' kontrolegroep het geval was). (In 
het testmateriaal van Ans en Anton vinden we over deze periode voor beiden een ver
minderde perceptie-akkuraatheid). Ook in de periode van en na de training geven ze 
een 'gemiddeld' beeld: er zijn geen dramatische veranderingen, er zijn wel verande
ringen. Deze veranderingen uiten zich vooral in een 'opbloei van het individu', 
terwijl de manier waarop dit in hun relatie doorwerkt wat ambivalent is: beiden 
waarderen hun deelname aan de training, ook voor hun onderlinge relatie, wel als 
positief, maar beiden vinden ook dat de toegenomen onderlinge duidelijkheid (waar 
de deelname aan de training toe geleid heeft) pijnlijke kanten heeft. 

Anton ziet zichzelf, drie maanden na de training, vooral als meer vanuit zijn ge
voelens levend. Waar hij in het eerste en tweede gesprek over zichzelf zegt: 'Het 
dekseltje zit er weer op, m'n deurtje zit weer dicht' zouden we uit het derde gesprek 
kunnen samenvatten: er zijn weer deuren open. Hij waardeert dit in grote lijnen als 
positief: 'wat menselijker, wat adekwater', maar het brengt ook duidelijk nieuwe 
moeilijkheden voor hem mee, ook in de relatie met Ans. (In het laatste testmateriaal 
van Anton: geen veranderingen behalve op enkele gebieden een verbeterde perceptie-
akkuraatheid.). 

Ans ziet zichzelf, drie maanden na de training, vooral als wat gevoelsmatiger in 
haar expressie ('niet meer de zinnetjes op te bouwen die iedereen verwacht'), wat 
zekerder en vitaler. (In haar testmateriaal: meer zelfwaardering, meer gelegenheid 
tot kontakt, t.a.v. haar relatie met Anton meer evaluatie-perspektief, meer intensi
teit, meer konfrontatie, en een verbeterde perceptie-akkuraatheid). Ze ziet een 
nieuwe opening in haar relatie met Anton, maar ook zij stelt dat de verschilpunten 
duidelijker zijn geworden en dat beleeft zij als negatief. 

Tenslotte zijn er nog enkele opzichten waarin Ans en Anton meer a-typisch voor de 
getrainde groep zijn. Beiden zijn geneigd om dat wat hen bezighoudt op wat abstrakt 
ñivo te formuleren. Beiden waren, op het moment dat de training werkelijk plaats 
zou gaan vinden, niet meer gemotiveerd om voor hun onderlinge relatie aan de 
training deel te nemen (Ans: 'misschien is 't een beetje uit beleefdheid tegenover 
elkaar, datje 't niet opbrengt om te zeggen: 't hoeft niet meer'). En verder had vooral 
Ans vóór de training een zeer lage relatiewaardering (haar 'evaluatie-perspektief-
skore was even laag als die van de vrouwen, uit de deelnemers èn kontrolegroep, die 
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dne maanden later gescheiden waren) 
We geven de interviews met Ans en Anton, en in volgende paragrafen de inter

views met enkele andere paren, weer voor wat ze zijn enkele momentopnamen uit de 
tijd rondom de training Niet meer, en ook niet minder 

Eerste gesprek met Anton en Ans 
Anton leeft nu vijfjaar met Ans samen, het is zijn tweede huwelijk Over de eerste 

gezamenlijke jaren vertelt hij 'Ik heb in de relatie met Ans eerst zelf jarenlang de kat 
uit de boom gekeken, ik ben gedistantieerd gebleven Dat was een restant van mijn 
eerste huwelijk Ik was — of onze relatie was — toen meer onpersoonlijk' Tot het 
voorgaande jaar — toen maakte Anton in zijn werk een voor hem erg belangrijke 
fase mee (Een notitie van de interviewer Antons stem die erg vlak is, knjgt meer 
kleur en intonatie als hij over zijn werk van vorig jaar praat) Hij is landbouwkundige 
(wetenschappelijk medewerker op een onderzoeksinstituut) en hij heeft een jaar 
geleden een studie gemaakt van het wel en wee van de biologisch-d>namische land
bouw in Nederland In die penode heeft hij enkele maanden, observerend, meeden
kend en beschrijvend, meegedraaid op een b-d bedrijf dat een voorlichtingsfunktie 
had naar land- en tuinbouwers die op de b-d methode over wilden schakelen Door 
de sterk persoonlijke relaties, die Anton ontwikkelde met de groep mensen in deze 
boerden] en vanuit het feit, dat zijn poging een goed beeld te vormen van de werk
wijze en het funktioneren van deze groep mensen, veel voor hem betekende, veran
dert er iets in hem 'er was zo'n diskrepantie tussen de relaties die ik in de groep had 
en de relatie thuis het was uiteindelijk zo, dat ik daar persoonlijker en affektiever 
uitwisselingen had dan hier thuis, wat ik belachelijk vond — het zou toch andersom 
moeten zijn Ik was toen nog aktief in die onvrede, ik had er behoefte aan om op 
allerlei emotionele dingen bij Ans meer in te gaan, ik wilde meer emotionele betrok
kenheid En toen voelde Ans zich bedreigd ( ) Wat ik met Ans zocht was misschien 
nog geeneens zozeer de allerindividueelste uiting van de allerindividueelste emoties 
— het is vooral mijn persoonlijke worsteling met mijn werk geweest waar ik Ans in 
mee wilde krijgen, ik verlangde juist zo naar meer kontakt over mijn werk en wat 
daarmee te maken had ze is toch zelf ook vertrouwd met de voorhchtingskunde-
kant aan de landbouw, maar daar doet ze ook mets meer mee, ze interesseert zich 
niet zo erg voor die studieuze kanten die buiten het dagelijkse kabbelende komen 

'Ik heb de reaktie van Ans toen wel als afwijzing ervaren, maar toen — ach, 't was 
oké Niet dat de stilstand in onze relatie weg zou zijn, maar ik berustte meer in die 
stilstand Maar toen later kwam Ans er ineens mee terug in die tijd was ik weer 
wat passiever, wat afwachtender, niet zo erg gretig, niet zo erg hoopvol Bij mij zat 
het dekseltje weer op de doos en dat zit het nu nog' 

Het laatste wordt duidelijker wanneer we Anton vragen naar zijn verw achtingen van 
de training op dit moment Hij blijft hierin vaag en hij formuleert geen specifieke 
verwachtingen ten aanzien van zijn eigen funktioneren 'Ik voel me nu veel minder 
gemotiveerd om te gaan trainen Ans en ik hebben er gewoon een beetje te lang over 
gemekkerd Het is me op dit moment allemaal niet zo duidelijk wat ik verwacht — 
ik ben er heel ambivalent over' 'Gewone interesse in dn soort groepen speelt nu wel 
een rol, ik ben wel nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen in de psychologie, maar 
ik ben er ook sceptisch over, ik heb de indruk dat mensen daar ontzettend sterk op 
zichzelf teruggeworpen worden, dat makrokaders uit het oog worden verloren Ik 
zou 't erg jammer vinden als die training alleen maar op dat individuele vlak zit — 
dat pappa-mamma-gedonder van die psychologen — ik ben nu veel meer gefasci
neerd door maatschappelijke en politieke kaders, jezelf zien als een produkt van je 
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maatschappij in plaats van als een produkt van je gezin'. 'Ik ben ook wel nieuwsgie
rig naar hoe Ans zich daar zal houden — ik heb er geen idee van wat ons gaat gebeu
ren. Ik geloof dat ik me wel zal redden — al ligt het eraan of ze op de non-verbale 
toer gaan, ik ben op het non-verbale terrein veel kwetsbaarder'. 

'Ik vind het niet aardig van mezelf dat ik de zaak nu wat op Ans afgewenteld heb — 
maar dat is mijn gevoel op dit ogenblik: nu zit 't deurtje weer dicht bij mij, het dek
seltje er weer op. En het is niet helemaal fair, талг het is niet vernederend of agres
sief tegenover haar bedoeld'. 

Ans is in dit eerste gesprek iets meer gemotiveerd om veranderingen in haar relatie 
met Anton te laten plaatsvinden. Zij vertelt: 
'Er schort iets aan de kommunikatie in onze relatie, daar willen we iets aan doen — op 
bepaalde gebieden schieten we langs elkaar heen, blijven we ieder in onze eigen argu
menten, ons eigen straatje steken, missen we elkaar — op andere gebieden gaat het 
prima hoor, maar we willen toch allebei wel watje noemt meer tot elkaar komen ...' 
((op welke gebieden schieten jullie langs elkaar heen?)) " t heeft te maken met de 
intellektuele sfeer, bijvoorbeeld wetenschap, daar wil ik me minder mee 
bezighouden — ik benadruk gezelligheid en sociale kontakten, dat vindt Anton te 
goedkoop en banaal. Anton hangt meer naar het esthetische en intellektuele — ik 
zou wel eens gewoon willen winkelen, en ik voel dat Anton niet van me verwacht dat 
ik dat wel leuk vind'. 

Ook Ans ziet een keerpunt in hun relatie liggen in de periode dat Anton meewerkte 
op de experimentele boerderij: 'via de relaties daar werd hij opener en dieper, hij 
probeerde toen ook met mij fundamenteler te praten en ik heb ergens het idee dat ik 
toen aansluiting miste. Het is problematisch geworden toen — niet dat ik ons nu echt 
als probleempaar zie — 't werd problematisch toen tot me door begon te dringen dat 
Anton echt een volledige partnership verwachtte — Anton wilde niet zó ons hele leven 
door ... Het laatste halfjaar is het wat vreemd gegaan, ik ben toen zelf bereid gewor
den om er iets aan te doen. Ik ben gaan zien dat voor Anton ons huwelijk geen zin 
meer zou hebben als we zo zouden doorgaan. Er is nu een stuk mzet nodig voor onze 
relatie, ik zou zelf eigenlijk wel wat luier, kabbelender willen leven, Anton is de uit
daging. Ondanks al dat aardige, vriendelijke, lieve tussen hem en mij is er toch nog 
veel tussen ons wat aan een spreekbeurt toe moet komen — ik vind dat kabbelende 
wel plezierig, maar ik realiseer me dat het op den duur mis zal gaan.' 

Toch begrijpen we, dat Ans ambivalent is over het 'kabbelende', wanneer ze een 
stukje heimwee naar hun vroegere manier van omgaan met elkaar beschrijft: 'Soms 
zou ik dat wederzijdse gevoel van een beetje verliefd zijn wel terugwillen, een beetje 
met Anton kunnen spelen'. Dit lijkt door te werken in haar seksualiteitsbeleving: 
'ook dat is in 't begin beter geweest, even nadenken waarom ... ik vind het niet meer 
zo belangrijk of nodig als in 't begin van onze relatie. Terwijl ik vroeger in fantasie
tjes toch wel heel dramatische toestanden had. Zo 'n spanningsloos huwelijk heeft 
voor mij een wat negatief effekt. Een beetje verliefdheid werkt voor mij erotiserend, 
dat gesettelde kan me niet opwinden, ik span me niet in, blijf vrij passief, gewoon 
omdat 't me niet opwindt.' 

'Het bewustzijn van geestelijke distantie speelt daar ook wel in mee. We hebben ver
schillende waarden, en zijn daarin misschien beiden wat star. We vinden verschillen
de dingen leuk, en ik heb het gevoel dat Anton zijn dingen belangrijker vindt, zijn 
waarden hoger stelt dan de waarden die ik kies. Ik vind weerklank bij m'n vriendin
nen, glaasjes sherry en kleren kopen, van dat soort kleine dingen kan ik genieten. 
Anton vindt zijn wetenschappelijk werk belangrijk, terwijl ik het mijne eigenlijk de 
rug heb toegekeerd, dat gaat langs me heen. Ik doe mijn werk uit een soort stiptheid, 
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ik kan niet zeggen dat ik een geweldige werkvreugde heb. Anton houdt van litera
tuur, echte literatuur, en daar ben ik niet gevoelig voor, ik hou meer van Vrij Neder
land. En hierin kunnen hij en ik elkaar nog niet vrijlaten, we blijven de ander naar 
onze eigen inzichten, in ons eigen straatje proberen te trekken — we hebben de kon-
klusie nog niet getrokken dat we gedeeltelijk maar in twee aparte werelden moeten 
leven'. 

Ans over haar verwachtingen van de training: 'we hebben die missers in onze kom-
munikatie al zo vaak met elkaar besproken — we willen het nu eens doen met andere 
mensen erbij, eens kijken wat de reakties van anderen zijn. Ik hoop dat er niet alleen 
reakties op wat ik denk komen, maar dat mensen ook op Anton zullen reageren — 
juist omdat ik daar zo'n moeite mee heb. Anton stelt van zichzelf wel 's dat-ie niet 
meer veranderen kan — maar ik vind 't beter als je je beiden kwetsbaar stelt — niet 
meer kunnen veranderen op zijn leeftijd, nou ik geloof dat zoiets wel kan. Ik hoop 
dat deze houding van hem reakties zal uitlokken van anderen. En Anton heeft de hoop 
dat ik iets meer zal gaan praten. Ik ga er wel heel rustig naar toe, ik verwacht niet 
dat dit nou de oplossing zal bieden. Maar misschien geeft het voor ons allebei het 
gevoel van een opening. Gewoon: 's gaan kijken. We verwachten er niet het alles 
zaligmakende van. Ik zie de training als een impuls om aan onze relatie te werken, 
een soort stok achter de deur. Net zoals wanneer ik een boek aan het lezen ben: als de 
uitleentermijn van de bibliotheek er niet was zou het boek niet uitkomen.' 

Drie maanden later 
We herhalen de grote lijnen van het eerste gesprek, onze vraag is: of er in de toen be

schreven punten, en in de verwachtingen van de training, wel of geen veranderingen 
opgetreden zijn. 

Ans: 'Ja. Toen waren we allebei nog een beetje bereid om te praten en om anderen er 
over te laten meepraten — en ik vind dat er sindsdien een aanzienlijke verwijdering 
heeft plaatsgevonden, ik vind het nu veel moeilijker. We hebben onze relatie, ieder 
afzonderlijk, overdacht en zo'n beetje ieder voor zich heeft zijn konklusie getrokken. 
Ik heb het gevoel dat Anton het nu laat afweten, dat hij aan zijn eigen leventje bouwt 
en dat dat niet zo veel met mij te maken heeft. En ik probeer om mijn eigen leventje 
te bouwen, ik duik steeds aktiever de politiek in, dat wereldje vind ik leuk. Daarmee 
zitten wij in een verdergaande verwijdering. Ik heb de mogelijkheid tot een verdie
ping van onze relatie voor een deel afgeschreven — dat komt nu van twee kanten.' 
Ans probeert 'wat meer mezelf te zijn, wat minder voor een kil kuwelijk terug te 
schrikken. Ik besef gewoon dat ik geen belangstelling heb voor wat Anton doet. Mijn 
houding is nu: wat zou ik me openstellen voor waar hij mee bezig is, het interesseert 
me gewoon niet. Tot nu toe toonde ik alleen gedwongen belangstelling. Ik voel tussen 
ons een verkilling. En ik ben niet meer de hele tijd bang om die quasi-diepe relatie te 
verliezen.' 

Daarbij denkt ze af en toe aan de mogelijkheid 'dat ik weer alleen zou komen te 
staan. Ik ben soms bezig met de gedachte aan een eigen flatje en alla, dat richt je dan 
wel weer in, je hebt je baan, eigen geld, da's makkelijk, 't Is een realiteit waar ik mee 
bezig ben.' 

Ans is ook meer bezig met de manier waarop zij met andere mensen omgaat: 'waar
schijnlijk doordat ik minder kwetsbaar ben via m'n huwelijk probeer ik me meer 
kwetsbaar, meer open te stellen, tegenover anderen. Ik ben kontinu bezig een gevoel 
van zwak-zijn en niet-durven te overwinnen.' 

Met dit alles zijn ook haar motivatie tot en haar verwachtingen van de training ver
anderd: 'we hebben ons vorige maand nog voor deze training opgegeven. Misschien 
was 't een beetje uit beleefdheid tegenover elkaar. Datje 't niet op durft te brengen om 
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te zeggen: 't hoeft niet meer. Ik wil zo'n training wel eens meemaken, maar ik zie meer 
in géén parentraining. Het motief 'betere kommunikatie' met Anton is nu veel min
der. Ik zou liever alleen gaan trainen dan samen, op dit moment, ik heb zin om in de 
training mezelf wat af te tasten: het niet weten van mezelf of ik mezelf niet durf 
openstellen, of ik met m'n gevoelens voor de dag durf te komen of niet — ik ben daar 
zelf iets positiever over dan me wordt verteld door m'n familie, door Anton vooral. In 
mijn werk heb ik juist het gevoel dat ik wèl veel durf te zeggen ...'. 

Op een schriftelijke vraag naar veranderingen in het omgaan met mensen (zie 
4.5.) beschrijft Ans zichzelf: 'poging meer open te zijn, minder kwetsbaar. Mij meer 
in te zetten voor dingen die ik leuk vind'. Anton beschrijft haar: 'jammer genoeg is 
zij in haar omgang met anderen onzekerder geworden door mijn minder soepele 
houding tegenover de bemoeiingen van haar en anderen'. 

Anton vertelt: 'Misschien is er iets veranderd doordat Ans, niet zozeer uit 
overtuiging maar uit een soort braafheid, goodwill, plichtmatig wat interesse op
brengt voor wat mij bezighield — maar het is niet uit overtuiging, het sluit niet echt 
aan bij de behoefte van mij van waaruit mijn vraag om haar interesse voortkwam. 
Om 't 's op een ouderwetse manier te zeggen: ik was bezig met dingen die van exis
tentieel belang voor me waren. Voor haar is 't meer: de relatie met mij recht probe
ren te breien, maar géén echte interesse voor de zaak. Anderzijds ben ik toch méér 
gaan vinden — dat ik het bij de vragen die me bezig houden zonder haar participatie 
moet kunnen redden, ik vind dat wat ik van haar vroeg wel een beetje infantiel, kin
derachtig van mezelf'. 

Antons verwachtingen van de training op dit moment: 'Vooral het punt dat ik de 
vorige keer ook genoemd heb: er is voor mij een tegenstelling tussen verbaal en meer 
lichamelijk uiten. Het verbale gaat me heel makkelijk af. Ik denk dat ik in de 
training wel met het verschil tussen die twee vrijheden gekonfronteerd zal worden, en 
dat vind ik wel boeiend. Verder heb ik er behoefte aan om wat minder plooibaar te 
kunnen zijn. Ik wil leren wennen aan weerstanden en aan niet geaksepteerd worden. 
Dat geldt in mijn werk: mijn publikatie over die biologisch-dynamische landbouw is 
politiek slecht gevallen, iedereen zou blij zijn als het in de la verdween, en ik vind dat 
dit niet verdonkeremaand moet worden. En verder ook naar aanleiding van de kon-
klusie die ik heb getrokken uit de relatie met Ans: als ik werkelijk een kerel was dan 
liet ik Ans daarbuiten, buiten mijn Werkkonflikten. Ik vind nu dat ik maar wat 
stekeliger moet zijn, en ik wil in de training een oefenterrein daarvoor: om wat min
der bijval te vinden en bijval minder nodig te hebben. Ik denk dat ik een irritanter 
groepslid zal zijn. En ik hoop dat ook eigenlijk wel'. 

Op een open schriftelijke vraag naar veranderingen in omgaan met mensen be
schrijft Anton zichzelf: 'de verandering is niet groot, maar tendeert in de richting 
van een soort eigenzinnigheid (d.w.z.: een weinig sociale vorm van zelfstandigheid) 
die door anderen zeker negatief beoordeeld zal worden, maar waar ik mij in toene
mende mate wèl bij voel'. Hij wordt door Ans als volgt beschreven: 'Onverschilliger 
optreden, meer zichzelf zijn door o.m. alkohol af te schaffen, lezend bestaan op te 
bouwen, te schrijven aan een boek. Zich minder in te laten met anderen.' 

De training 
Enkele dagen later namen Ans en Anton deel aan een weekend-training, zoals be

schreven op pag. 40 onder a. Beiden hielden een trainingsdagboek bij, we geven dit 
hierna volledig weer. 
Vrijdag 

Anton: 'de belangrijkste ervaring was het snelle wegvallen van de afstand tussen mij
zelf en de leden van de groep. Tegen mijn verwachting in werkte de nabijheid van de 
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anderen noch irriterend, noch remmend. Slechts één keer voelde ik een sterke hekel 
aan de aanwezigheid van anderen. Dat was toen de trainer Ans als een mak schaap 
naar de slachtbank voerde en haar tegen iedereen liet zeggen: 'ik wil kabbelen'. Ik 
had toen het gevoel dat zij in de aanwezigheid van anderen moedwillig vernederd 
werd'. 

Ans: 'te beseffen dat al deze mensen problemen hebben, terwijl ik dat bij onze eerste 
konfrontatie (binnenkomst) niet gedacht had. 
Belangrijk, omdat ik vaak van anderen denk dat ze gelukkig zijn — althans hun pro
blemen niet bespreekbaar stellen'. 
Zaterdag 

Ans: 'De doorbraak die een groepsprocesZ-diskussie kan geven. Het bespreekbaar 
stellen van problemen in de groep heeft voor mijzelf en de meeste anderen uit de 
groep nieuwe gezichtspunten opgeleverd. Je ziet bij jezelf en bij anderen binnen een 
paar uur ingrijpende veranderingen optreden. Iets wat ik niet voor mogelijk heb ge
houden'. 

Anton: 'de belangrijkste gebeurtenis was dat ik in een konfrontatie met Ans voor het 
eerst gevoeld heb dat het inderdaad teveel is als ik van haar verlang dat zijn mijn 
gelijke is. Ik heb altijd gedacht dat zij de dialoog saboteerde, dat zij wèl kon en 
alleen niet wilde. Nu, door de reakties van de groep, ging ik voelen dat de bruutheid 
waarmee ik haar tot leven tracht te wekken niet past bij de talenten waarover zij 
beschikt'. 
Zondag 

Anton: 'de belangrijkste ervaring lag in het afscheid. Terwijl ik me erg betrokken 
had gevoeld bij het hele gebeuren kon ik voor het afscheid geen humane vorm vin
den . Ik had het willen overslaan en van het ene moment op het andere moment 10 km. 
uit de buurt willen zijn. Breken kan ik (maar al te goed), maar de spanningen van 
een afscheid verdraag ik niet. Terwijl ik altijd dacht dat ik (tè) goed was in het af
scheid nemen, heb ik nu ervaren dat ik breek omdat ik met de gevoelens van een 
afscheid geen raad meer weet'. 

Ans: 'Het gevoel van ontspannenheid, fitheid, terwijl ik anders na een inspannend 
weekend mij toch wel moe voel. Verder de betrokkenheid bij alle leden van de groep 
(uitgezonderd één paar waarvan ik geen hoogte kan krijgen). In het dagelijkse leven 
zou ik niet bevriend willen zijn met deze echtparen. Maar in het groepsproces gaan 
ze mij ter harte'. 
Op de vraag, of de training heeft beantwoord aan de verwachtingen vóór de deel
name schrijft-

Ans: 'Niet aan mijn verwachtingen beantwoord. Ik ging er van uit dat er geen re
sultaat meer van te verwachten zou zijn — gezien onze gereserveerde houding. 
Bovendien wilde ik mij niet meer voor de 'zaak' inzetten. Het is anders uitgekomen. 
Er is wèl resultaat en ik heb me wèl ingezet.' 

Anton: 'Wat de onderwerpen betreft die bij ons aan de orde zouden kunnen ko
men, verwachtte ik zaken die ook werkelijk naar voren kwamen. Niet overeenkomstig 
mijn verwachtingen was de gevoelsmatige betrokkenheid bij het geheel. Ik had niet 
gedacht dat ik zoveel zou beleven en dat mijn emoties zo sterk zouden zijn'. 
Op de vraag, of de training wel of niet belangrijk is geweest schrijft— 

Anton: 'Ja, het heeft gewerkt als een verfrissende douche. Of beter: als een fijne 
wandeling in storm en regen. Ik heb het gevoel dat mijn bloed weer stroomt. Nee, ik 
geloof dat het als ervaring nog te incidenteel is om werkelijke en blijvende verande
ringen op te leveren. Daarvoor zou nodig zijn dat ik het vaker en regelmatiger deed'. 

Ans: 'Ja, doordat ik geprobeerd heb gevoelsmatig te denken, antwoorden. Dat is 
anders dan ik normaliter doe. Onze relatie heeft weer nieuw bloed gekregen. We zijn 
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erg op elkaar betrokken geweest. 
Op het ogenblik weinig nee. Misschien dat de uiteindelijke oplossing een proces zal 
zijn, dat gemakkelijk kan wegebben'. 
Enkele gegevens uit een meer gestruktureerde vragenlijst naar ervaringen tijdens de 
training (zie bijlage 18): 

Ans noemt als belangrijkste ervaringen ('sterk van betekenis voor onze relatie'): 
Verschillende ervaringen van inzicht in de manier waarop Anton en zij met elkaar 
omgaan (items 2, 3, 12 en 13), de ervaring van warmte voor en betrokkenheid bij 
Anton, en andersom (items 8 en 9) en de ervaring dat het beter zou zijn zich minder 
afwachtend tegenover Anton op te stellen (22). Als minder belangrijke ervaringen 
('een beetje' of 'nogal' van betekenis) noemt ze o.m. haar toegenomen expressie 
tegenover Anton (4) en de ervaring dat ze haar eigen problemen minder op hem moet 
afwentelen (17). Ans had niet de ervaring, tijdens de training gekonfronteerd te zijn 
met beperkingen van de relatie, minder idealistisch te zijn geworden t.a.v. de relatie 
(1). 

Anton noemde als belangrijkste ervaring ('sterk van betekenis'): dat hij zijn pro
blemen meer als zijn problemen moet durven zien en ze minder op Ans moet afwen
telen (item 17). Enkele minder belangrijke ervaringen ('een beetje' of 'nogal' van 
betekenis voor de relatie) waren: een konfrontatie met de beperkingen van zijn rela
tie, minder idealistisch te zijn t.a.v. de relatie (1), enkele ervaringen van inzicht in de 
relatie, vooral inzicht van zíjn kant (2, 3, 6, 12 en 16), een ervaring van warmte voor 
en betrokkenheid bij Ans (8) terwijl hij zich tegelijkertijd af ging vragen of hij 
eigenlijk wel iets voor haar betekenen kan (22), en de ervaring dat het beter is zich 
meer afwachtend tegenover haar op te stellen (20). Ans noch Anton hebben zich 
tijdens de training door hun partner in de steek gelaten gevoeld (10 en 11). 

Bij enkele vragen naar ervaringen die, los van de partnerrelatie, als betekenisvol 
werden ervaren (zie bijlage 19) noemde Ans haar betrokkenheid bij de groep (2 en 3), 
haar expressie van gevoelens en uitproberen van nieuw gedrag (4, 11 en 12), zelfin
zicht (6 en 13), ervaringen van hoop (9), eigen verantwoordelijkheid (10) en het 
gevoel met anderen 'in eenzelfde schuitje te zitten', veel gemeen te hebben met ande
ren (7). Anton noemt: zijn expressie van gevoelens (4 en 12), betrokkenheid (3), zelf
inzicht (8 en 13), de eigen verantwoordelijkheid (10) en het 'zelfde schuitje' (7) — 
maar geen hoop (9). 
Ans en Anton waren één van de vier paren die ook deelnamen aan een follow-up 
weekend na de training. Over dit tweede weekend hebben we geen informatie, buiten 
wat zij ons in ons laatste gesprek vertelden. 

Drie maanden na de training 
Op onze vraag, of de training wel of geen effekten heeft gehad, antwoordt Anton: 

'Effekten heeft het beslist gehad. Ik vind alleen het vreemde, dat de twee trainin
gen, ten aanzien van onze relatie, niet op dezelfde manier hebben gewerkt. Wat onze 
relatie betreft, had de eerste een duidelijk positief effekt. Het was bepaald een zeer 
positieve verandering. En de tweede — ja, was in zoverre teleurstellend dat die 
positieve verwachting die eerst geboren was niet is doorgekomen, en daarna had ik 
een beetje een katterig gevoel over onze relatie. Iets van de euforie, van 'nou, de 
zaken zijn in beweging' dat ging weg. De tweede training heeft de kwetsbaarheid van 
onze relatie duidelijker bemaakt — niet groter, maar wel duidelijker. Het belang
rijkste effekt van beide trainingen vind ik toch — ja, dat je weer meer verlangt, meer 
behoefte hebt aan gewoon emotionele uitwisselingen, aan relaties, aan meevoelen. 
Mijn mogelijkheden om me te bewegen in wat persoonlijker sferen, in de sfeer van 
emoties, gewoon gevoelsmatig aanwezig zijn — die zijn duidelijk verruimd. En de 
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behoefte daaraan, die is ook verruimd. Een heleboel dingen die puur 'funktioneren' 
waren geworden en als 'funktioneren' erg goed liepen — die zijn nu minder vanzelf
sprekend. Maar daarmee wel wat menselijker. Je zou kunnen zeggen dat ik vóór de 
training in mijn werk 'beter' funktioneerde, naar alledaagse maatstaven dan, maar 
ik vind het — alles bij elkaar, ja, wel wat menselijker en wat adekwater.' 

Op onze vraag naar konkrete voorbeelden van het laatste vertelt Anton, dat zijn 
sensibilisering zich vooral uit in verschuivingen in zijn werk, méér dan in veranderin
gen in persoonlijke relaties. Van verschuivingen in zijn 'werksfeer' geeft hij twee voor
beelden. Het eerste is: in zijn manier van schrijven. 'Ik schrijf veel, ik schrijf graag 
— en ik heb in alles wat ik schrijf altijd een hele ambivalentie gehad tussen de belle
tristische kant daarvan en de wetenschappelijke kant. En nu ben ik gaan doen wat ik 
vroeger in mijn studententijd ook wel gedaan heb: ik ben nu weer pure belletrie aan 
het schrijven. Wat ik altijd wel gewild heb en ook wel wist dat ik het wilde, maar 
waar ik een aantal redenen voor had weten te vinden dat pure belletrie — toch niet 
meer zo verantwoord was, dat je er een hele hoge verstandige overweging in moest 
brengen'. Als tweede voorbeeld geeft hij: hij kreeg een tijd geleden het verzoek, van 
de politieke partij waar Ans aktief in is, om een groep te gaan leiden van mensen die 
diskussieleiders zouden zijn. 'Een kursus 'vergadertechniek' dát was eigenlijk de be
doeling. Het is gaandeweg meer een reeks kommunikatieoefeningen geworden. Ook 
door de groep zelf hoor, ik heb het ze niet voorgeschreven, naar mijn idee. We 
hebben het zelf opgebouwd in de trant van: we vinden de techniek allemaal niet zo 
relevant, dat zijn maar trucjes, daar gaat het niet om. We praten nu over: hoe de een 
de ander ervaart, hoe ¡ets overkomt, en dat soort dingen. En dat gaat gòed. Dan kij
ken ze mij aan, om te kijken of ik het nou niet gek vind wat ze aan het doen zijn. En 
als ik het dan niet gek vind, dan vinden zij 't ook niet gek en dan gaat 't gewoon weer 
verder. Het heeft een vorm gekregen die het zonder die training niet gekregen zou 
hebben — dan had ik waarschijnlijk gewoon een 'kursus' gegeven'. 

Anton vat de veranderingen in zijn schrijven en in zijn werken met mensen samen 
als voorbeelden van 'een herontdekken van de eigen emotionaliteit en ook van de 
betekenis die de emotionele relatie met een ander heeft'. Hij maakt er een duidelijke 
kanttekening bij dat dit allerlei dingen niet eenvoudiger voor hem maakt: 'Dat 
andere, dat 'goede', gedistantieerde funktioneren, dat was simpeler, en er wordt 
ook, vanuit een bepaalde maatschappelijke hoek, positiever op gereageerd — maar 
zelf waardeer ik dit toch meer. Met mijn direkte medewerkers heb ik er niet zo'n 
problemen mee, ik geloof dat die het eigenlijk wel waarderen. Maar in de meer ge
distantieerde sfeer, tegenover alle soorten van bestuurders, in politieke spelletjes, 
dààr hebben ze er wel moeite mee, als je daar de gekontroleerde rol wat sterker los 
laat'. 

Op onze vraag, of en hoe zijn sensibilisering doorwerkt in meer persoonlijke 
relaties, vertelt Anton dat hij duidelijk wèl weer meer behoefte heeft aan 'meer per
soonlijke relaties, meer emotionele relaties, ook een nieuwsgierigheid naar zulke 
relaties, èn het gevoel dat ze bereikbaar zijn, ook wel. Maar ik ga er heel duidelijk 
niet op in omdat ik in dát opzicht de dingen graag eenvoudig houd, komplikaties 
vermijd. Mijn ontwikkeling geeft me nu in mijn werk ook bepaalde komplikaties, en 
de risiko's die daar aan vast zitten wil ik wèl nemen. Ik geloof dat de dingen die je in 
de wereld kan doen via je werk, in de makrowereld — uiteindelijk belangrijker zijn 
dan persoonlijke relaties. Ik zou er bijvoorbeeld niet zo tegen op zien om mijn karrie-
re in gevaar te brengen door alsnog schrijver te worden, of door als ik dat nodig vind 
een grote ruzie te maken om 't een of ander. Maar ik zou het een beetje stompzinnig 
vinden om bijvoorbeeld de een of andere erotische relatie aan te knopen en daardoor 
allerlei dingen in mijn leven het gevaar te geven labiel te worden, te worden onder-
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graven — nou ja, het ene is me de mogelijke ellende en moeilijkheden wèl waard en het 
andere niet.' Op onze vraag, of Anton de risiko's in het persoonlijke vlak als groter 
ziet, aarzelt hij. 'Ik weet het niet, ik vertrouw mijn eigen oordeel niet. Ik ben geneigd 
om te zeggen 'minder belangrijk'. Maar het kan zijn — dat ik mezelf belazer, dat ik 
voor 't een banger ben dan voor 't andere. Ik weet het niet zeker'. 

Waarmee we terugkomen op de relatie met Ans. Uit wat Anton hierover vertelt 
vatten wij samen: 
— dat Ans in enkele opzichten veranderd is op een manier die Anton positief waar

deert, maar dat de verandering niet zo sterk is als Anton eigenlijk gehoopt had, 
— dat Anton, door zijn sensitiever worden, weer méér is gaan verlangen van het 

kontakt met Ans, en dat dit hem nieuwe frustraties geeft, die hij wel anders dan 
vroeger verwerkt. Ook de ontwikkeling in zijn schrijverschap werkt in dezelfde 
richting: enerzijds heeft hij het gevoel dat hij zichzelf in zijn schrijven meer reali
seert, anderzijds is juist over wat hij schrijft weinig of geen kontakt met Ans 
mogelijk. Dat is een nieuw stuk verdriet voor Anton: in wat hij voelt als een heel 
essentieel stuk van zichzelf wordt hij niet door Ans erkend, 

— dat er in de relatie tussen hen beiden op dit moment een toegenomen duidelijk
heid is, die Anton in grote lijnen positief waardeert. 

De volgende fragmenten uit ons gesprek geven hier iets van weer: 'Ans is veran
derd door de trainingen, in mijn ogen in positieve zin, en ik geloof dat ze het zelf ook 
zo ervaart. Ze is persoonlijker, heeft meer de mogelijkheid gevoelens in een gesprek 
te betrekken, en haar belangstelling voor de gevoelens van anderen is groter. In 
zekere zin kun je ook hier zeggen: ten koste van een 'perfekter' funktioneren. Maar 
— ja het was me gewoon dierbaar, dat je meer de persoon te zien kreeg, en dat ze je 
beter begreep als je bepaalde dingen — vanuit gevoelens bracht. En het zou best 
kunnen zijn dat de kater van de tweede training was, dat de enorm stérke beweging 
van de eerste training — niet klakkeloos gevolgd werd. Dat er een soort van stilstand 
was bereikt, dat Ans — een beetje ging freewheelen. Terwijl ik niet anders dan posi
tief kan zijn over wát er veranderd is — vind ik het eigenlijk, voor onze relatie, niet 
genoeg ... iets van mijn meer eisende houding, die een beetje verdwenen was, is 
eigenlijk weer terug. En daar doe ik het niet voor ... daar doe ik het niet voor'. 'Nog
maals, ik heb wel een beetje de neiging om vooral met de rol van Ans bezig te zijn, 
met hoe zij reageert op wat ik toch eigenlijk bij haar hoop, bij haar zoek, van haar 
vraag. Ik ben zelf ook niet zo met onze relatie bezig geweest, die tweede keer. Ik was 
toen meer bezig met: wat wil ik, hoe wil ik het in mijn werk spelen, wat wil ik gaan 
schrijven. Maar ik had wèl de verwachting, en dat is misschien een beetje unfair, dat 
die doorbraak bij Ans, dat dat door zou gaan. En dat is gestabiliseerd, dat is niet zo 
erg doorgegaan.' 

'Een van de dingen die me dwars zit is — als Ans zegt dat ze van me houdt. Ik 
geloof haar dan wel, het is ook wel wáár ... maar ik kan het níet verenigen met het 
feit dat ze geen belangstelling toont voor de dingen waar ik mee bezig ben. Ik vraag 
me dan altijd af: wie bedoelt ze dan eigenlijk als ze zegt dat ze van me houdt? Ik 
begrijp oprecht niet — ik gelóóf echt wel wat ze zegt maar ik heb nog altijd niet door 
wie ze nou op zo'n moment bedoelt ... misschien dat ze een of andere grote dikke 
jongen of zoiets in me ziet die ze dan wel aardig vindt, maar waar ik naar mijn gevoel 
niet zoveel mee te maken heb — naar mijn gevoel leef ik dan toch op een andere 
plaats ...' Dit brengt Anton naar zijn schrijven: 'ze leest mijn dingen, en eh . . . ja nou 
goed, ze leest ze, ze vindt ze een beetje raar, het zegt 'r niet zoveel, en voor mijn part 
heeft ze daar nog gelijk in ook, is het raar of niet zo veelzeggend of niet zo belangrijk 
— maar ... dit zijn nou wel precies de dingen ... ik wil daarom gewaardeerd worden, 
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dát is wat telt. En dit probleem is groter geworden, want ik ben nog beter, nog meer 
in dat schrijverschap gedoken, ik identificeer me er meer mee, ik geniet er meer van. 
En het zegt haar — het zegt haar heel duidelijk geen bal. En ik geloof nu eigenlijk 
niet meer, ik kan het me niet voorstellen, noch over een jaar, noch over vijf jaar of 
tien jaar, dat zij ooit lol zal beleven, gewoon pure primitieve lol, aan het soort dinge
tjes dat ik ... aan de manier waarop ik met woordjes speel. Dat zie ik niet gebeuren ' 

'Ik heb het idee, dat als ik doorga met de dingen die ik doe, dat ik ermee in 
konflikt zal komen met mijn omgeving, m'n baan, m'n beroep, m'n 'karrière'. En 
dat kan me eigenlijk niet zoveel schelen — of het zoù me niet zoveel kunnen schelen, 
als het wat dat betreft met Ans maar goed zat. Ik vind het zelf uitermate primitief 
hoor, de opvatting die ik daarover heb, ik vind 't niet erg volwassen ... maar ... het is 
me nu duidelijk wat ik wil, wat ik wil proberen, en als je daar nou mee met je kop 
tegen de muur loopt of met iedereen overhoop komt te liggen, dat kan me ook niet 
zoveel schelen als het maar met Ans ... als je een partner had die je daarin je gang 
liet gaan, die 't een beetje zàg. Er zijn allerlei mensen met wie ik hierover kontakt 
zou kunnen krijgen, ook mensen die heel positief reageren op wat ik schrijf maar — 
van die mensen vráág ik het niet. Ik houd voorlopig nog vast aan het idee: dat moet 
Ans leveren, ik wil dit bij Ans vinden'. Op onze vraag, of Anton, als hij weer op het 
punt van vóór de training zou staan maar zou weten wat hij nu weet, aan de training 
deel zou nemen: 'Ach, weten wat ik nu weet... zelfs nu is er nog zoveel aan gevolgen 
die ik níet overzie ... ik weet nog helemaal niet welke konsekwenties ik uit allerlei 
dingen wil trekken, ik ben alleen maar blij dat ik geen haast heb met beslissingen 
nemen ... ik kan van de andere kant toch wel doen of je vraag beantwoordbaar is ... 
ik denk dat ik 't waarschijnlijk toch wel deed, een beetje vanuit de filosofie: laat 
maar komen wat er komt. Als je uiteindelijk ... uit de dingen die je gaat zien een heel 
negatieve konklusie zou trekken of je huwelijk naar de knoppen zou laten gaan ... 
(zacht en verdrietig) nou als 't niet meer dan een schijnkonstruktie is laat 't dan maar 
naar de knoppen gaan ...'. 

((Hoe denk je datje leven, voor jezelf en je relatie met Ans, er nu uit zou zien als de 
trainingen er niet geweest waren?)) 'Eén ding is zeker: we zouden dan veel meer bot
singen, ik bedoel ruzies, hebben. Er zitten nu dus ... een heleboel dingen zitten me 
bepaald niet lekker, daar ben ik erg ontevreden over, dat heb ik je gezegd. Maar de 
drammerigheid waarmee ik daar vorig jaar over bezig was, de eisen die ik stelde, de 
frustraties die ik eromheen beleefde — dat is allemaal een veel kalmere zaak. Ik 
begrijp ergens Ans' houding beter en waardeer die ook wel makkelijker, heb er wat 
meer geduld mee en maak er geen ruzies om — dus wat dat betreft is het veel aange
namer geworden. De situatie is in bepaalde opzichten moeilijker en kritieker, maar 
— hij is ook veel simpeler, veel overzichtelijker, veel duidelijker, en daardoor is het 
aantal uitbarstingen erover geringer. Dus wat dat betreft — vóór die twee trainingen 
hadden we bij wijze van spreken met een explosie uit elkaar kunnen spatten. Wat mij 
betreft zal dat nu niet zo gauw gebeuren. Het ligt nu veel meer in de sfeer van: dat we 
ooit 'ns een besluit moeten nemen. En dat besluit hoeft geen explosies meer in te 
houden, en ook geen verwijten.' 

Wanneer we Anton tenslotte herinneren aan twee verwachtingen die hij vóór zijn 
deelname aan de training had, vertelt hij 
— over de konfrontatie met zijn non-verbale mogelijkheden: dat dat hem in de 

training 'verrassend gemakkelijk' afging. Hij had gedacht, dat zijn lijfelijke gedis
tantieerdheid (bv.: heel goede vriendinnen niet omhelzen) Onvermogen was, of 
onbehagen, of vies zijn van andere mensen. En in die training is gebleken dat op 
momenten dat 't voor een ander nodig is, of voor mezelf nodig is, dat ik er geen 
problemen mee heb. Niet dat ik anderen nu zoveel meer aanraak — ik had 
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vandaag nog zoiets (vertelt een voorval) waarbij ik 't dan toch weer niet dóe — 
maar ik weet nu dat ik het wel kán' 

— over zijn behoefte, wat stekeliger en minder plooibaar te kunnen zijn: er zijn 
veranderingen in twee richtingen. Enerzijds is Anton, op dit moment een wat ge
voeliger mens geworden, hij hecht meer waarde aan 'emotionele, gevoelsmatige 
relaties'. Anderzijds 'geloof ik toch wel dat ik, als ik kijk naar de veel grotere 
risiko's die ik nu neem in mijn funktioneren, vooral in mijn werk ... ik geloof dat 
ik ietsje beter leer leven, stelliger leer leven.' 

Op onze vraag, of er nog dingen zijn die Anton aan ons gesprek toe wil voegen, zegt 
hij: 'Ja. Ik heb me naar mijn gevoel erg positief uitgelaten over de training maar aan 
de andere kant — mensen kunnen er gekonfronteerd worden met situaties die ze op 
geen enkele manier voorzien hebben. Er wordt een aantal niet-zwemmers in het 
diepe gegooid en het enige watje kan konstateren is dat er verrassend veel weer op de 
kant komen. Ik ben ettelijke jaren in analyse geweest en ik ben in allerlei opzichten 
meer gewapend dan de gemiddelde figuur die op een training verschijnt. En ik had 
niet verwacht dat de training zo'n belangrijke ervaring zou zijn, ik had ook niet 
gedacht dat het zo'n geloofwaardige ervaring zou zijn. En ik heb ook het idee dat ik 
nog wel vaker — als een soort hygiëne, nog wel vaker aan dit soort trainingen zal deel
nemen. Maar er zijn voor mij ook allerlei dingen gebeurd die ik nooit zou hebben 
voorzien. En dan heb ik toch nog wel de arrogantie om te zeggen: als zélfs mij dit kan 
overkomen, dingen en konsekwenties die ik niet vermoed had — dan moet dat met 
een niet onaanzienlijk aantal mensen nog veel meer het geval zijn'. 
Tenslotte: op een open schrijftelijke vraag naar veranderingen in het omgaan met 
mensen beschrijft Anton zichzelf nu: 

'Ik heb iets meer aandacht en geduld. Ik gun de belangstelling voor anderen, die er 
in principe steeds wel was, maar die vaak als minder funktioneel werd ervaren, iets 
meer ruimte. Door dit 'ruimte laten' voel ik vaak ook iets duidelijker, met alle span
ning en frustratie van dien, mijn behoefte aan emotionele en persoonlijke relaties. 
Hoewel ik de anderen sterker ervaar, ben ik nog niet werkelijk op nieuwe relaties 
ingegaan. Ik beperk mij tot luisteren, en ben alleen in mijn werk 'persoonlijker' 
geworden.' 
Ans schrijft over hem: 
' 1 . Een verandering is dat Anton er plezier aan beleeft een groep mensen laten zien/ 

ervaren hoe men bij anderen overkomt. Dit alles in een kursus gesprekstechniek. 
Ik denk niet dat hij dit met evenveel plezier gedaan zou hebben wanneer de 
training niet zou hebben plaatsgevonden. 

2. Anton waardeert het wanneer ik praat. Wel over iets dat mij echt bezighoudt 
(niet het gekwetter over boodschappen doen of over haren wassen). 

Op dezelfde open schriftelijke vraag beschrijft A ns zichzelf: 
'In mijn handelen en gedrag is gevoel wat duidelijker naar voren gekomen. Ik 

praat en denk gevoelsmatiger, iets wat anderen ook is opgevallen. Verder stel ik mij
zelf meer, durf meer dan tevoren van mening te verschillen, mijn mening tegenover 
anderen te uiten. Derde punt is dat ik vitaler, energieker ben. Ik doe erg veel.' 

Anton beschrijft haar: 'Ans is persoonlijker en gevoelsmatiger in haar manier van 
reageren. Vroeger ontweek zij gesprekken die zij nu soms zelfs zal zoeken. In een 
aantal (werk-)relaties toont zij sterker haar agressiviteit. Zij strijkt niet meer zo van
zelfsprekend alles glad. Bovendien (maar die ontwikkeling was er al vóór de training 
begon) toont zij steeds meer energie en vitaliteit. Ze is minder snel vermoeid. Kan 
meer, en wil ook meer. Vroeger deed zij vrijwel alles zonder vreugde, uit een dof 
soort plichtsgevoel.' 

128 



Op onze vraag, of Ans vindt dat de training wel of geen effekten voor haar gehad 
heeft, grijpt ze terug op de drie punten die ze net op de vragenlijst had ingevuld: 
meer gevoelsmatig, meer durvend, en meer vitaal leven. 
Ze konkretiseert: 'Het belangrijkste is geloof ik wel, dat ik er mijn best voor doe wat 
gevoelsmatiger te reageren: niet meer de zinnetjes op te bouwen die iedereen 
verwacht, of die rationeel zijn, maar gewoon — ja m'n innerlijk een beetje laten spre
ken. Helemaal spontaan is 't vaak nog niet, ik let erop dát ik dingen zeg die — van 
binnenuit komen. In dat opzicht is 't alsof ik een nieuwe weg heb gevonden.' 
Als voorbeeld van zichzelf meer 'stellen' noemt ze: minder angst om in de politieke 
partij, waar ze aktief in is, er een afwijkende mening op na te houden. En in haar 
werk 'bijvoorbeeld als me iets dwars zit, en ik weet niet helemaal zeker of het nou 
aan mij ligt of aan een ander, dan stel ik het bespreekbaar. Terwijl het me toch erg 
veel moeite kost, ik kan bijvoorbeeld net zo goed langs die persoon heenlopen, terwijl 
ik er ontzettend de pest in heb en boos op hem ben. Ook kom ik wel eens wat gemak
kelijker voor een ander op — in situaties waar ik even goed niks had kunnen doen, 
doe ik dan toch mijn best voor iemand. Het is nou niet zo dat ik konstant nog over die 
training loop te denken — maar als ik dit soort dingen doe dan realiseer ik me wel 
dat ze waarschijnlijk een uitwerking van de training zijn'. Over het vitaler zijn: 'ik 
doe eigenlijk veel meer dingen gewoon even ... ik had en heb ontzettend veel tele
foontjes te plegen, waarna ik altijd moe was, ik was van te voren al moe omdat ik er 
tegen op zag om het te doen. En nu doe ik 't gewoon, dan ben ik er weer van af en 
daarna doe ik weer andere dingen. En een stel aktiviteiten buiten mijn werk om, die 
ik op een gegeven moment wel wil overdragen — doe ik zonder lijdend gezicht. Ik 
vind dit toch wel positieve punten'. 

((zie je ook negatieve punten?)) 'Ja, negatief vind ik ... dat die weg om m'n huwelijk 
echt te veranderen, om echt naar elkaar te groeien ... het besef dat dat allemaal 
vreselijk moeilijk is. Het is nu heel duidelijk waar de verschilpunten liggen, eerst was 
dat iets meer versluierd en nu is 't erg duidelijk ... en op dit punt had ik meer 'ope
ningen' willen hebben. En die zijn er in mijn ogen toch niet zo'. 
((in ons eerste gesprek noemde je als een motief tot de training: een betere kommuni-
katie met Anton. In ons tweede gesprek was dat motief voor jou veel minder. Is er 
sinds ons tweede gesprek iets van die 'betere kommunikatie' waar geworden, of niets, 
of het tegenovergestelde?)) 'Ja. Er is wel van iets betere kommunikatie sprake. En 
dat is dan kommunikatie over die verschilpunten ... ook doordat ik wat meer praat 
over dingen die mij bezighouden, en waar Anton dan toch ook wel op in gaat (...). Ik 
herinner me van ons tweede gesprek dat mijn verwachtingen toen op 't individuele 
vlak lagen: van god wie ben ik nou, en dat ik het niet zo zag zitten om op het punt 
van onze relatie iets te bereiken. Ik vind ook dat die veranderingen in 't individuele 
vlak 't meest duidelijk zijn, in die drie punten die ik je genoemd heb — en die dingen 
werken door in de relatie met Anton', ((als je nu naar j'illie relatie kijkt, en die verge
lijkt met hoe die in de maand vóór de training was, zou je je relatie dan nu beter of 
slechter noemen of vindt je dit een te simpele vraag?)) 'Toch wel heel duidelijk beter' 
((op welke punten, kun je dat aangeven?)) 'Ik ben zelf wat minder labiel. Je zou 
kunnen zeggen dat ik wat meer zelfvertrouwen heb ... in dat opzicht zat ik vóór de 
training toch wel op een erg dieptepunt. En ik heb 't idee dat Anton zich iets positie
ver opstelt tegenover mij — dat de manier waarop ik nu wat van m'n gevoelens laat 
blijken dat-ie dat echt waardeert, er erg op gesteld is. Dat is nieuw, dat was er vóór 
de training niet. Verder probeer ik nog iets meer m'n eigen wereldje dat anders is 
dan Antons, meer gestalte te geven: ik ben weer meer met vriendinnen bezig, relaties 
die ik vroeger had weer aan te halen. 
We hebben beiden duidelijker onze eigen voorkeuren bekend gemaakt en zijn die 
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beiden duidelijker aan het uitwerken. Dat moet natuurlijk niet tot in het absurde 
doorgetrokken worden — er is iets als een basis \an samenzijn nodig, daar moet je 
wel mee oppassen —' ((dat sluit aan bij wat je net als negatief punt noemde: dat 
jullie verschillen als het ware duidelijker zijn geworden)) 'Ja' ((zou je het ook zo 
kunnen stellen datje op dit moment minder zicht hebt op de sterke kanten van jullie 
relatie dan vroeger, of gaat het te ver om dat zo te stellen)) 'dat gaat te ver. Want ik 
ben toch wel een nieuwe weg gaan zien. Ik geloof dat dat meer gevoelsmatig leven 
van mij een nieuw stukje diepte aan onze relatie geeft (aarzelt) ... ik had willen 
zeggen ... nou laat ik het eerst zeggen en er dan aantekeningen bij maken. Ik geloof 
dat ik meer met mezelf bezig ben en dat dat in wezen een gunstige uitwerking heeft 
op onze relatie. En daar schrik ik dan wel weer van, omdat je dus jezelf eigenlijk 
éérder stelt hè, dat je je relatie daarvan afhankelijk maakt ... maar het is wel zo. 
Terwijl ik vroeger dacht alleen een betere relatie te kunnen bereiken door konstant 
mee te denken op het theoretisch niveau waar Anton mee bezig is — waar ik gewoon 
geen zin in heb omdat ik gewoon met andere dingen bezig ben. Niet dat ik het kon-
takt op dat intellektuele vlak helemaal terzijde heb gelegd — het hangt nog. Ik ben 
er nog niet uit hoe ik dat moet oplossen'. 

((Hoe denk je dat je leven nu er uit zou zien als de trainingen er niet geweest waren?)) 
'Vrij somber. Dat zou toch echt wel een heel depressieve situatie zijn. Voor mij zijn 
die twee trainingen een kick geweest, om gewoon iets nieuws duidelijk te maken. Ik 
denk dat ik, meer dan nu, onzeker zou zijn. En dat ik veel vaker dan nu het geval is 
toch nog over scheiding zou denken. Dat ligt nu veel meer op de achtergrond, terwijl 
ik daar in de tijd vóór de training heel nadrukkelijk mee bezig was. Dat is ook een 
verandering (lachend) die ik niet opgeschreven heb, maar die toch wel gekonstateerd 
kan worden', ((in ons vorige gesprek vertelde je: 'ik probeer nu meer mezelf te zijn, 
minder voor een kil huwelijk terug te schrikken'. Die twee dingen waren een beetje 
synoniem voor je, zo kwam het tenminste bij mij over. Zie je dat nu nog zo?)) 'Ik zou 
voor het woord 'kil' een ander woord kiezen ... het eerste is nog wel waar, het tweede 
niet, kil is het woord niet ... samenleven is iets onmogelijks, het is moeilijk om dat 
een beetje prettig en goed te doen ... ik zou nu zeggen: er niet voor terugschrikken 
om naast wat gemeenschappelijk is desnoods ook een groot stuk alléén te hebben ... 
en dat is bepaald niet kil. Het is nog wel altijd zo, dat wát we gemeenschappelijk 
hebben ... geloofskwesties, politieke keuzes ... dat dat voor mij heel wezenlijke 
zaken zijn waar ik erg veel waarde aan hecht en Anton, geloof ik, minder. Voor hem 
is 't bijkomstiger, voor mij centraler ...'. 
((als je weer op 't punt van vóór de training zou staan maar je zou weten wat je nu 
weet, zou je aan de training deelnemen of niet?)) 'Ja. Heel duidelijk' ((met Anton of 
zonder Anton?)) 'Met Anton'. 'In die training werden er ... hele nadrukkelijke din
gen gewoon even losgemaakt. Dat heeft een erge opleving gegeven die gewoon door 
de tijd (lacht) zeg ik dan maar, weer wat is afgezwakt... het is ook wel logisch datje 
het gewoon niet in één keer kan houden zoals het na dat weekend was ... maar daar 
valt wel aan te werken. Ik heb wel 't idee dat het positiever gaan denken over mezelf, 
dat dat dóór is gegaan', ((je noemde een opleving in jullie relatie na de eerste trai
ning. Hoe was dat na de tweede training?)) 'Ik ben erg geschrokken van Antons 
reaktie op de tweede training, dat heeft mijn gevoelens daarover erg beïnvloed ... ik 
heb wel het gevoel dat we in dat tweede weekend weinig nieuws aan elkaar hebben 
ontdekt, we zijn veel passiever geweest ook, we hebben wel met de anderen meege
dacht maar ik heb individueel weinig laten zien ... misschien was het een simpel 
stukje gemakzucht, dat het 'nou wel lekker ging'...'. 
Op onze vraag of er nog dingen zijn die Ans aan ons gesprek toe wil voegen: 'Nee. 
Alleen dat wat ik vanavond gezegd heb ... over mezelf, en onze relatie ... dat zijn 
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dingen waar ik erg mee bezig ben. Het is niet iets wat alleen vanavond naar boven 
komt... het speelt vaak door me heen'. 

5.3.Bert en Bea 
Bert en Bea zijn rond de dertig jaar, leven vijf jaar met elkaar samen, werken beiden 
in het onderwijs. Geen van beiden heeft eerder aan een training deelgenomen. Eén 
jaar voor ons eerste gesprek ging Bert met psychosomatische klachten naar zijn huis
arts. Deze adviseerde hem tijdelijk met zijn werk te stoppen en kontakt op te nemen 
met een psychiater. Bert heeft zijn werk toen voor 3 à 4 maanden laten rusten en hij 
heeft in die periode regelmatig gesprekken met een psychiater gevoerd. Bert 
overwoog toen al deelname aan een training ('ik had van mezelf het idee dat er nog 
weinig aan te bederven was, ik zat helemaal aan de grond, ik zou het best gevonden 
hebben om helemaal door de mangel te gaan'), die deelname werd hem echter 
ernstig afgeraden door zowel zijn huisarts als de psychiater. In diezelfde tijd ging 
Bea ook eens met dezelfde psychiater praten omdat zij steun wilde bij hààr moeilijk
heden ('ik denk dat die moeilijkheden niet alleen bij hem zaten, die zaten ook bij 
mij') maar in dit gesprek vond zij niet de steun die zij zocht ('die dokter zei: u moet 
goed begrijpen, hij is ziek. Wat ik wilde deed er niet toe, wat: hij was ziek'). 
Op het moment dat we ons eerste gesprek met hen hebben, spreekt Bert van 'een stij
gende lijn', maar ook zegt hij: 'de ziekte van vorig jaar is eigenlijk nog niet afgelo
pen'. Hij heeft zijn werk hervat. Zowel Bert als Bea zien punten waarop ze (via de 
training) zelf zouden willen veranderen, èn noemen een punt waarop ze zouden 
willen dat de partner anders was. Voor zowel Bert als Bea geldt dat de belangrijkste 
moeilijkheid die ze nu ervaren (voor Bert: zijn ervaring van gevoelloosheid, en voor 
Bea: haar gejaagdheid, haar in paniek raken door alle dingen die ze moet doen) niet 
nieuw is: beiden noemen een periode in hun jeugd waarin ze dezelfde moeilijkheid 
hadden. Hun persoonlijke moeilijkheden werken door in hun onderlinge relatie, 
maar beiden (Bea meer dan Bert) waarderen hun relatie met elkaar toch als vrij 
positief. 

Bert en Bea namen deel aan een weekendtraining, zoals beschreven op pag. 40 bij 
a. Zij waren, zowel direkt na de training als drie maanden later, uitgesproken posi
tief over de betekenis, die deze deelname voor hen had. Uit hun testmateriaal blijken 
vrij veel veranderingen, die 'duurzaam' (na drie maanden nog aanwezig) waren. Bert 
was zeer sterk veranderd* in relatievaardigheden en gelegenheid tot kontakt, daarbij 
had hij meer zelfwaardering, meer innerlijk welbevinden en waardeerde hij zijn rela
tie met Bea als 'beter' en meer 'intens'. Bea was zeer sterk veranderd in zelfwaarde
ring en innerlijk welbevinden. Daarbij zag zij meer gelegenheid tot kontakt. 
Ik heb zelf niet de indruk dat Bert en Bea, op het tijdstip van het follow-up 
gesprek, een heel helder inzicht in hun moeilijkheden gekregen hebben, of dat hun 
moeilijkheden volledig verdwenen zijn. Ik heb wel de indruk, dat er duidelijke 

* Voor het kriterium voor 'verandering' en 'sterke verandering' zie pag. 64. 
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stappen in de richting van inzicht zijn gezet, en ook: dat Bert en Bea, althans in de 
eerste drie maanden na de training, gewoon wat makkelijker en blijer geleefd heb
ben, het zichzelf en elkaar wat minder moeilijk hebben gemaakt. 

De weergave van de gesprekken met de partners wordt voorafgegaan door de weer
gave van een stuk 'voorgeschiedenis'. Deze voorgeschiedenis is samengesteld uit 
fragmenten, die Bert en Bea grotendeels tijdens het eerste, en gedeeltelijk tijdens het 
tweede gesprek vertelden. 

Voorgeschiedenis 

Bert vertelt dat hij in zijn puberteit 'een periode heb gehad van vijf jaar waarin ik 
absoluut niets kon voelen. Vijfjaar lang heb ik volkomen niets gedaan dan voor het 
raam zitten en zo (...) ik denk dat het er iets mee te maken had dat mijn vader was 
doodgegaan, daar heb ik een vrij grote klap van gehad.' Uit wat hij verder vertelt 
wordt duidelijk dat hij het niet-kunnen voelen ook wel ziet als niet-willen voelen: 'ik 
heb in die tijd gevoelens geweerd uit mezelf, ik heb bewust geprobeerd om me zo wei
nig mogelijk van allerlei zaken aan te trekken'. Tijdens zijn laatste middelbare 
schooljaar leeft hij ineens weer op. Bert beschrijft deze opleving vooral in termen van 
wat hij voor anderen kon betekenen: 'toen ging het ineens geweldig goed met mij 
tegenover andere mensen. Vooral voor meisjes was ik een soort vertrouwensfiguur, 
als ze moeilijkheden hadden, kwamen ze bij mij. Toen kreeg ik ook weer allerlei 
hobby's ..." 

Bea is de oudste dochter uit een gezin van twaalf kinderen. Ze beschrijft 'uitbar
stingen van angst om wat er met mijn broertjes en zusjes kon gebeuren, in die tijd dat 
ik daar verantwoordelijk voor was'. Ze vertelt dat ze op school altijd goed was, tot 
haar zestiende. 'Toen is mijn moeder zes weken ziek geweest, ik moest thuis insprin
gen, en het is natuurlijk belachelijk datje dan opeens niet meer mee kunt maar het 
was wel zo.' Op school gaat het ineens niet meer. Ze doubleert. Dan leert ze Bert 
kennen. 'Hij heeft me door mijn eindexamen gehaald. Elk weekend heeft hij me bij
gewerkt in mijn examenvakken'. 

Enkele jaren later trouwen ze. Bea: 'Het is eigenlijk wel stom, maar hij is met mij 
getrouwd terwijl ie zei: 'ik wil eigenlijk niet trouwen met hoe je nu bent maar met de 
vrouw die je nog gaat worden'. Ik denk dat hij bedoelde: worden zoals mijn moeder, 
en dat zou dan komen als ik eindelijk tot rust kwam'. Er zijn van het begin af aan 
seksuele moeilijkheden (volgens Bert zowel als Bea: Bert heeft minder zin in vrijen 
dan Bea) verder lijkt het enkele jaren redelijk te gaan. 

In het jaar vóór ons eerste gesprek gebeuren er twee dingen: Berts moeder sterft en 
Bert en Bea verhuizen naar een andere plaats, naar hun eerste eigen huis. Bea, die al 
langer klaagt dat ze niet de tijd heeft om dingen te doen die ze leuk vindt (tekenen, 
boetseren, handwerken 'nou ik kom er niet toe, altijd haast, nooit tijd om nou eens te 
klungelen') vindt in dit opzicht in haar nieuwe woonplaats geen verandering: 'na de 
verhuizing zou ik dan beginnen, legpuzzels leggen, eindelijk een garderobe maken, 
weet ik wat allemaal. Nou dat heb ik maar heel gedeeltelijk kunnen doen want de 
hele rotzooi stond hier nog op zijn kop, de boekenkast gemaakt, de tuin aangelegd, 
de kamers ingericht voor zover nou ja alles moest steeds veranderd worden. Na een 
maand begon het al slechter te gaan met Bert en na twee maanden was het helemaal 
afgelopen.' Bert vertelt over deze periode: 'ik zat in de situatie dat ik vrijwel alles, 
waar ik vroeger naar gestreefd had, had — een leuke baan, een prettige school, ik 
had een aardige vrouw, daar moet je natuurlijk mee beginnen, ik had een auto, ik 
had een aardig huis. Het zag er allemaal uitstekend uit. En ik was niet in staat om 
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daar op een of andere manier van te genieten.' Op advies van zijn huisarts stopt hij 
tijdelijk met zijn werk en neemt hij kontakt op met een psychiater: 'Ik geloof wel dat 
ik door die psychiater in de gaten kreeg dat er iets grondig mis was met mij, mijn 
vrouw had het al lang in de gaten en ook andere mensen maar over het algemeen is 
men te vriendelijk om dat vast te stellen, om te zeggen: je boert achteruit op het 
ogenblik. Mijn vrouw had het al heel lang in de gaten, ikzelf niet, ik merkte er eigen
lijk weinig van, ik heb me er heftig tegen verzet toen het de naam Overspannen' 
kreeg. Er is toen vastgesteld: jij bent ziek en aan jou dient gesleuteld te worden'. Bert 
vertelt ook dat Bea in deze periode 'waarschijnlijk wat aandacht te kort kwam. Ze 
had het er gewoon ontzettend druk mee, deed haar werk en deed de voornaamste 
dingen van het huishouden en ze had het met mij ontzettend druk. Ze is toen zelf een 
keer bij die psychiater geweest, maar die heeft het gesprek met haar niet serieus ge
nomen. Ik geloof dat zij in die tijd meer aandacht nodig had.' 

Uit wat Bea ons over die periode vertelt krijgen we de indruk dat zij het moeilijk had 
met Berts teruggetrokkenheid, dat ze deze teruggetrokkenheid — al dan niet terecht 
— soms als tegen haarzelf gericht beleefde, en dat haar twijfel, of zij wel was wie Bert 
wilde dat zij was, versterkt werd. Enkele fragmenten: 'Bert zat met mijn vader te 
praten en vertelde: ik heb ook eigenlijk niets meer om voor te leven. Daar bedoelde-
ie eigenlijk mee: (...) studie, huis, en ik kan er niet van genieten, dat was eigenlijk 
wat ie wilde zeggen. Maar mijn vader die vatte het op dat ie dan wel dood kon of zo: 
wat ben jij nu een rotvrouw, dat ie geeneens iets heeft om voor te leven. Dat trek je je 
dan wel aan, ook al is het niet zo, er zijn toch mensen die het denken'. 'Op het laatst 
zei hij helemaal niets meer tegen me. Hij gaf geen antwoord als je vroeg of ie koffie of 
thee wou, hij gaf gewoon helemaal geen antwoord'. 'Hij is toen bij de dokter geweest 
en toen heeft ie tegen die dokter zitten vertellen waar ie wel plezier in had. Het was 
ontzettend weinig, maar het waren alleen maar dingen die hij zónder mij deed. Ik 
was niet zoals hij me hebben wilde, ik was nooit blij of zo; ja wel 'es maar verder toch 
altijd moeilijkheden.' 

Ruim een halfjaar nadat Bert zijn werk hervat heeft, geven hij en Bea zich op voor 
deelname aan een parentraining. 

Eerste gesprek Bert 
(notitie interviewer: tijdens het drie kwartier durend gesprek is er voor nog geen 

sekonde oogkontakt tussen Bert en mij). 
'Die ziekte van vorig jaar is eigenlijk nog niet afgelopen. Het gaat nu wel aanzien

lijk beter, ik heb het gevoel dat ik nu in een stijgende lijn zit, en dat is één van de re
denen voor die training. Ik verwacht dat die stijgende lijn daardoor bevestigd wordt, 
laat ik zeggen als ik er nu nog eenjaar of langer over zou doen om er weer bovenop te 
komen want ik heb er nog steeds last van', ((last van?)) 'Van het feit dat ik me moei
lijk geef in een gesprek en wannéér het gevoelsleven ter sprake komt, wat je voelt, 
dan moet ik steeds vaststellen dat ik daarover niet kan praten, omdat ik geen gevoe
lens heb'. 
Berts 'onvermogen tot een fatsoenlijk gevoelsleven' werkt door in zijn relatie met 
vrienden, kollega's en zijn vrouw, in al deze relaties zou Bert verandering willen: 
— vrienden: we begrijpen dat Bert zich op dit moment eigenlijk vrij 'vriendenloos' 
voelt. Hij heeft geen echte vrienden in zijn eigen woonplaats. 'Ik heb het zelf nooit zo 
erg gezien, maar door die gesprekken met de psychiater en met mijn vrouw is me wel 
duidelijk geworden dat ik er moeite mee heb om een persoonlijk kontakt te bewerk
stelligen'. 
— kollega's: 'er wordt nooit een persoonlijke opmerking gemaakt op school, 
nergens. De kollega's zijn altijd erg vriendelijk tegen elkaar, maar niet persoonlijk'. 

133 



—de relatie met Bea: 'als ik moet zeggen hoe ik iets voel dan kom ik termen te kort, 
dat ben ik niet gewend. Ik ben überhaupt niet gewend om erover te praten en ik heb 
so wie so weinig gevoelens' . 'Ik heb het enorme voordeel dat ik weinig negatieve ge
voelens heb en het nog grotere nadeel dat ik ook geen positieve gevoelens heb. Net als 
vorig jaar, toen ik alles had wat het hart maar kon verlangen en ik kon er niet van 
genieten. Ik was er niet blij mee. Ik was neutraal, ik was ook niet verdrietig.' 

Hier ligt de meest belangrijke verwachting die Bert van de training heeft: 'dat ze me 
dwingen om gevoelens te uiten, dat hoop ik'. Het leren beter kontakt te hebben op 
school etc. ziet hij als mogelijke bijeffekten daarvan. Tegelijkertijd is dit nu juist het 
punt, waarop Bert zegt niet verder gekomen te zijn door het kontakt met de psychia
ter. Toen hij van de psychiater afscheid nam 'heb ik gezegd: met dat voelen, ik weet 
niet in hoeverre ik daar wat aan gehad heb. Daar kon ie geen antwoord op geven. Ik 
had misschien grotere verwachtingen dan rechtvaardig is. Hij kan mij misschien 
wel geen gevoelens leren, misschien moet hij dat wel kunnen'. Bert hoopt dat hij 
middels de training 'meer inzicht krijg in mijn gevoel. Ik weet op het ogenblik 
nauwelijks of ik wel gevoelens heb. Ik weet niet precies wat ik mis maar ik mis het 
wel. Ik verwacht inlichtingen over mijn gevoelsleven'. 

Bert verwacht, dat deelname aan een training ook voor Bea zinvol zal zijn. 'Het lijkt 
me eigenlijk nog nuttiger voor Bea dat ze naar een training gaat dan voor mij, omdat 
het bij mij langzamerhand toch wel konstateerbaar een beetje de goede kant opgaat, 
en Bea eigenlijk duidelijk meer aandacht nodig heeft'. In de tijd van zijn 
overspannen zijn 'had ze het ontzettend druk, en in die tijd werd er nauwelijks met 
haar gepraat'. 'Veel mensen zeggen dat ze problemen máákt. Dat hebben veel 
mensen als kommentaar, dat is niet iets van mij. Ze doet 't niet bewust, het komt bij 
haar niet op om overal een beetje gemakkelijker tegenover te staan'. 

Gevraagd naar een konkretisering van wat Bert van de deelname voor zijn relatie 
met Bea verwacht: 'Ik verwacht dat we wat onafhankelijker — niet minder van 
elkaar houden, maar ik verwacht dat we wat onafhankelijker van elkaar gaan staan, 
en dat dit effekt zich vooral bij Bea zal afspelen. Ik geloof dat ik zelf meer dan Bea 
altijd prettig vond een bepaalde onafhankelijkheid te hebben. Ik kan gemakkelijker 
zelf iets doen en Bea daarbij vergeten. Dat schijnt voor Bea erg moeilijk te zijn. Ik 
kan me voorstellen dat ik vaak zeg: dat is een beetje gezeur van je dat ik dat weer met 
je samen moet doen, datje bij wijze van spreken nog geen sokken kunt kopen zonder 
mij om er bij te zijn en er een mening over te geven. Bovendien heb ik die mening 
meestal niet. Misschien doet de training daar ook nog 'ns wat aan. Als ik meer 
gevoelsleven heb, heb ik ook meer een mening over een ding'. 

'Als ik zeg ik verwacht dit of dat, dan moet ik eigenlijk zeggen: ik verwacht dit of dat 
maar dan in vrij lichte mate. Ik verwacht niet dat volgende week mijn leven voor 
altijd goed zal gaan. Ik verwacht wel een soort versnellingsproces'. 

Eerste gesprek Bea 
((Hoe kwam jij er toe je voor de training op te geven?)) 'Eigenlijk oorspronkelijk 

dat Bert er naar toe wilde en ik vreselijk jaloers zou zijn als hij er alleen naar toe 
gaat. Toen hij vorig jaar een paar maanden uit de roulatie was en bij een psychiater 
in behandeling was toen moest ik het allemaal maar zelf op kunnen vangen, dat 
moest ik allemaal maar zo kunnen en dat kon ik helemaal niet. Als Bert dan denkt 
dat ie iets aan een training heeft en hij zou er alleen naar toe gaan dan zou ik vrese
lijk jaloers zijn, dan krijg je weer dat hij een behandeling heeft en dat ik weer alles 
zelf zou moeten oplossen en verwerken. Het is bij mij ook niet helemaal goed, en ik 
vind dat ik het zelf erg goed zou kunnen gebruiken omdat ik nou onderhand 28 ben 
en eindelijk eens gewoon normaal wil leven en niet altijd moeilijkheden wil hebben en 
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die heb ik wel'. 
((Wat zijn die moeilijkheden?)) 'Nou ja, de gekste dingen. Iedereen zegt altijd jij 

máákt moeilijkheden maar dat is helemaal niet waar, die kom ik tegen en dan kan ik 
er niet omheen. Het kunnen de gekste dingen zijn van dat de ramen nou eindelijk 
eens gewassen moeten worden en er niemand is die het voor me doet en ik wil het zelf 
ook niet en dat mijn kleren niet op tijd klaar zijn, dat ik helemaal geen kleren heb 
om aan te trekken of dat hij het eten niet lust dat ik gemaakt heb of dat als ik zeg 
moetje nog huiswerk maken dan zegt ie nee en dan blijft ie in een boek lezen terwijl 
ik vind dat ie dan moet komen helpen afdrogen en ik vind dat is een teken dat ie niet 
genoeg om me geeft.' Eenjaar geleden stopte ze met haar studie 'niet alleen omdat 
die studie me dwars zat maar ook omdat ik al die moeilijkheden al had'. Ook wan
neer we Bea verder doorvragen naar de aard van haar moeilijkheden blijft ze allerlei 
soorten 'taken' noemen uit haar werk, het huishouden, en haar vrijetijdsbesteding, 
allerlei dingen die ze moet doen, met het gevolg dat ze nooit komt tot het doen van 
dingen die ze leuk vindt: 'ik heb toch altijd haast', (ook tijden het interview heeft Bea 
twee dingen tegelijk te doen: ze wast vier truitjes voor de training, die morgenavond 
begint). 

Uit het gesprek met Bea destilleren we drie punten, waarop ze hoopt iets aan de 
training te hebben: 
1) 'het allerbelangrijkste is dat ik gevoelsmatig de haast, de tijd zou kunnen relative

ren.' 'Ik heb altijd tijdsgebrek, ik denk altijd dat ik haast heb, ik voel me altijd 
opgejaagd en zo. En dat gejaagde heb ik voornamelijk omdat ik vind dat ik aller
lei dingen zo nodig moet doen. Als ik dat kwijt zou zijn als ik zou weten waar dat 
vandaan komt — het is gewoon niet waar dat je je altijd zo nuttig moet maken, 
dat heeft mijn moeder altijd wel, maar die had twaalf kinderen, nou die heb ik 
niet dus laat mij alstublieft maar rustig zijn.' 'Dat ik niet alleen wéét dat ik wel 
tijd genoeg heb, maar datje ook kan voelen datje tijd genoeg hebt. Want dat voel 
ik niet. Ik heb toch altijd haast.' 

2) Ik zou een blij en opgewekt iemand willen zijn en ik geloof dat ik het ook wel in 
me heb want ik ben enthousiast genoeg alleen het wordt altijd maar door die stof
felijke tijd in de weg gezeten'. 'Ik denk dat de meeste mensen belangrijker zijn 
dan ikzelf, belangrijker werk doen, volwassener zijn en zo en dat zijn de meesten 
waarschijnlijk ook als ik nog steeds zo raar reageer. Dat komt misschien omdat ik 
mijn eigenwaarde niet ken. Of misschien heb ik die wel niet, dat kan natuurlijk 
ook'. 'Ik denk dat de training me meer ontvankelijk maakt voor zulk soort din
gen, dat je je prettig voelt ook al heb je niet zo uitgebreid gestudeerd.' 'Als je zelf 
niet zo veel aan te bieden hebt, niet alleen in je vak, maar ook in menselijkheid ... 
ik heb toch alle redenen om vrolijk en blij door het leven te gaan en dat zou ik ook 
graag zo willen. Maar dat kan natuurlijk alleen maar als je jezelf oké voelt en dat 
is niet zo. Daarvoor moet ik minder afhankelijk zijn, ook van Bert, en ook van 
andere mensen — ik denk eigenlijk dat ik het allemaal wel redelijk wéét maar 
misschien zou ik het ook zo kunnen voelen. Misschien zou je dat kunnen leren'. 

3) 'Ik weet vaak absoluut niet wat Bert denkt. Ik vind dat ik er recht op heb om te 
weten wat hij over allerlei dingen denkt. Dat gevoel dat je dingen moet kunnen 
delen, dat heb ik veel sterker dan hij. Hij is een beetje een binnenvetter, hij doet 
ook niet zo praterig of zo, hij kijkt ook vaak de andere kant op als je zit te praten. 
Dat maakt natuurlijk dat ik hem overstroom met allerlei informatie over mezelf 
en toch weet ik niet wat ie aan me heeft. En ik vraag hem ontzettend vaak maar ik 
kom er niet achter... Hij zegt dan: ik heb geen gevoelens. En dan hoefje natuur
lijk ook nooit te zeggen wat je voelt, dat is erg handig. Ik geloof niet dat ie geen 
gevoelens heeft maar hij denkt het wel (...) daar heeft ie belang bij want dan hoeft 

135 



ie ze ook niet te uiten.' 
Tenslotte: pratend over haar relatie met Bert laat Bea ook iets zien van haar ver

warring omtrent wel- of -geen kinderen willen. Op dit punt noemt zij geen verwach
tingen t.a.v. de training, gezien haar sterke emotionele reakties tijdens deze fase van 
het interview is het echter waarschijnlijk wel een belangrijk punt voor ze (notitie 
interviewer: 'ze is erg emotioneel, nu en dan tranen in ogen, kijkt erg verdwaasd, ik 
heb niet durven doorvragen'). Samengevat: Bea weet niet of ze wel of geen kinderen 
wil, ziet en noemt wel aantrekkelijke kanten aan het niet-hebben van kinderen, soms 
schemert door dat ze de indruk heeft dat Bert zich op dit punt minder betrokken voelt 
dan zij, en dat ze dat pijnlijk vindt ('als je het doet, moet je het allebei graag wil
len'), en Bea meent dat haar ouders denken dat de overspannenheid van Bert (zijn 
niets meer hebben om naar toe te leven) ook komt doordat ze geen kinderen hebben: 
'die denken dat het daaraan zou kunnen liggen, en die nemen je dat kwalijk'. 

De training 
Een dag na dit voorgesprek begonnen Bert en Bea hun deelname aan dezelfde 

weekendtraining, waar ook Ans en Anton aan deelnamen. We geven hierna weer wat 
Bert en Bea als hun belangrijkste ervaringen) rapporteerden. 

Bea over de zaterdag: 'Ik ben 'door de mangel' geweest. Het probleem waar ik mee 
kwam: zoveel dingen te moeten regelen en doen, altijd opgejaagd te voelen, verant
woordelijk voor alles en ook nog voor mijn man, is heel lijfelijk voorgesteld met enor
me stapels kussens (die nog veel groter hadden kunnen zijn). Vraag: 'wat moet je 
nou allemaal?'. Ja, ik moet altijd voor koffie zorgen — en dan kreeg ik een kussen. 
'En wat moetje nog meer?' Nou ik moet altijd de kleren, de tuin, en dan moet ik nog 
— en iedere keer kreeg ik er een kussen bij, voor alle dingen die ik voelde te moeten 
(naar school gaan, school voorbereiden, geldzaken, boodschappen, huisschoon, 
kontakten aanhouden en zo zeker nog tien). Dan sta je daar twee stapels kussens 
vast te houden, ook een stapel die ik voor Bert gebouwd had moest ik in evenwicht 
houden, want het kan hèm geen donder schelen. Dus al die verantwoordelijkheden 
van Bert die had ik ook nog. En de trainer, die stond achter me, hij raakte m'n 
schouder aan, en hij zat alsmaar zachtjes tegen me te praten, over alle dingen die 
dan moesten. En 'wat wil je er nou mee', ik wist het niet, ik zat vreselijk hard te 
huilen. En toen riep ik: gooi die stapel om! 'Dat kan je niet, want dan had je dat 
thuis allang gedaan'. Nou wat moeten we daar nou mee doen, nou weggooien dat 
kan niet. En dan zit je naar jezelf te kijken, je weet niet wat je — nou, ik kroop 
eronder, onder die kussens. Ik weet niet waarom. 'Waarom doe je dit?' Ik zeg: ik 
weet het niet. 'Hoe voel je je nu?' Lekker warm. 'Wat zou dat betekenen?' Ik vond 
het warm en behaaglijk. Ik kon het niet begrijpen, maar bij gewoon doordenken 
moet ik toegeven dat ik de meeste van die dingen best met plezier doe, en best wil 
doen, als 't maar niet moet. 'Zeg dat nog eens'. Nou ik heb 't wel vijf keer gezegd. Ik 
heb moeten veranderd in willen. Ik vind 't best leuk om te werken in de tuin, als ik 
maar niet moet. Toen heb ik de kussens verdeeld, om ze één voor één te kunnen 
doen. Bert heeft gehuild hierbij en bij me gezeten. Ik voelde dat hij van me houdt. 
Uiteindelijk ging de hele stapel, daar lag ik zo overheen. En toen vroeg de trainer 
'wat zie je nou' en ik recht naar buiten en buiten scheen de zon. Ik zei, verrek, de zon 
schijnt. Dat was prachtig. Ik heb moeten veranderd in willen. Het is onbegrijpelijk 
dat zoiets werkelijk zo'n bevrijding geeft. M'n houding en m'n stem veranderden ter 
plekke. En de volgende ochtend was ik veel eerder wakker dan nodig was. Helemaal 
uitgerust en alles. Ik dacht verrek, dat kan niet, maar het was echt zo. 
Bij de 'moetens' hoorde ook: zorgen dat Bert 'zijn' stapel afwerkte. Deze 'moetens' 
wü ik niet meer hebben, ik wil ze niet. Ik wil Bert vrij laten, zoals ik 't tot nu toe nog 
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niet heb gedaan (zelf opkomen voor z'n zaken, zelf organiseren, etc.) en zelf ook vrij 
van hem komen'. 
Een tweede punt dat voor Bea belangrijk was: de ontdekking 'dat ik me gedwongen 
voel door anderen, vooral mijn moeder, om kinderen te hebben of minstens te willen. 
Ik wil ze nu zeker niet '. 

Bert heeft tijdens de training niet 'zo'n grote beurt' gehad als Bea. Έη dat vond ik 
ook niet erg, want dat had ik ook niet nodig. Toen Bea eenmaal geweest was, daar was 
ik zo van opgeknapt dat ik — men zag mij kennelijk veranderen, ik voelde het zelf 
ook, het was dus niet nodig verder nog veel aandacht aan mij te besteden, dat had op 
dat moment weinig zin'. 

Belangrijke ervaringen voor Bert waren: 
— de intense betrokkenheid bij en interesse in anderen, en van anderen naar hem 

toe. Vooral: van hem naar Bea toe. 'Dat heb ik zo ontzettend duidelijk gevoeld, 
dat was zo'n ongekende ervaring, gewoon de.liefde die ik voor haar had. Dat was 
zo geweldig voor me, dat ik daar gewoon van opknapte'. 

— Het was een gewoonte in de groep om, na afloop van elke sessie, in een kring met 
de armen over eikaars schouder te gaan staan en voor zover men daar behoefte 
aan had aan andere groepsleden te vertellen 'ik verwijt jou dat ...', 'ik waardeer 
van jou dat ...'.De avond na de 'beurt' van Bea 'stonden we weer zo in de kring, 
en toen keek ik, ja ik keek de mensen zo eens aan, ik voelde me uitstekend, en 
toen besefte ik eigenlijk dat ik ze voor het eerst aan zat te kijken, dat had ik nog 
helemaal niet gedaan. Er langs kijken wel, maar niet naar de gezichten. Ik had 
als maar naar beneden gekeken, en toen merkte ik dat ik iedereen aankeek. En 
prompt kreeg ik dan ook te horen: ik waardeer het van Bert dat hij mij aan
kijkt. Het viel de andere mensen op'. 

— Bert heeft in de training geleerd, dat het label 'gevoelens hebben' hoort bij erva
ringen die hij heeft. 'Dat was een schokkende ontdekking voor me. Voelen en 
denken liggen veel dichter bij elkaar dan ik dacht. Daar ben ik geweldig blij mee, 
dat ik het niet zo verschrikkelijk ver moest zoeken als ik altijd gedaan heb. Dat 
het in feite heel eenvoudig zijn kan'. 

Drie maanden later: Bea 
Bea vertelt dat ze na de training de tijd, dat ze rustiger, vrolijker en opgewekter 

was af liep te tellen: 'nu gaat het al een week goed. Nu al twee, al drie, al vier, al vijf. 
Toen zei ik: 'Bert, het is nou vijf weken en ik denk nu niet meer dat het alléén maar 
van de training komt — ik geloof dat ik het in me heb'. Daar had ik niet meer in 
geloofd, in vijfjaar was dit niet gebeurd, ik had alsmaar lopen hollen. En als het nou 
vijf weken aan een stuk door goed gaat, dan zal ik het toch wel in me hebben. En het 
gaat nou al drie maanden goed.' 

Bea vertelt over de drie punten, waarvan ze vóór de training op verandering 
hoopte: dat het wat betreft het gejaagde, de tijd kunnen relativeren en rustig kunnen 
zijn, thuis nu allemaal veel beter gaat, maar dat het in haar werk op school nog altijd 
heel moeilijk is. Thuis: 'ik doe nog een heleboel dingen, maar ik doe het nou één voor 
één. En over het algemeen doe ik het wanneer ik er zin in heb, en niet als het nou 
persé moet. Ik wil me niet meer laten opjutten. Vroeger dacht ik: nou moet deze 
week het huis schoon èn boetseren èn foto's inplakken, dat krijg je nooit voor elkaar. 
Nu zit 't gewoon in mijn hoofd dat ik het een keer wil doen en ik zie wel wanneer het 
komt. En dan ben ik er op een gegeven moment aan toe, dan komt het veel vlugger 
dan ik gedacht had, het gaat veel gemakkelijker. Ik ben gewoon veel rustiger 
geworden. Af en toe gaat het wel niet zo goed, als ik ongesteld ben krijg ik dat gevoel 
wel weer 's: dat ik alsmaar zoveel moet doen en dat ik nooit klaar kom. Maar ik zeg 
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nou ook: god ja goed, ik ben ongesteld, weet je wat, ik zal maar naar bed gaan. Nou 
dat doe ik dan ook. Ik zie het nou zelf makkelijker en ik kan er eigenlijk wel om 
lachen, midden er tussen in, en dat heb ik eigenlijk nog nooit gekund. Het is een toe
stand zoals — ie zijn moet, behalve dan op school.' 

Op school heeft Bea nog steeds problemen met orde houden, ze heeft het gevoel 
dat de leerlingen kwaadwillig zijn 'en dat zie ik dan steeds in allerlei dingen bewe
zen', ze gaat met tegenzin naar school en krijgt er keelontsteking en hoofdpijn van. 
Ze wil het nog eenjaar proberen 'en als het dan niet gaat hou ik er mee op. Nou dat 
heb ik één keer gezegd en toen ging het keurig in alle klassen. Ik dacht ze kunnen me 
de pot op ел natuurlijk heb je dan geen hoofdpijn meer, er was niks aan de hand en 
toen ging het hardstikke goed hè. En toen merkte ik ook wel dat ik dan andere 
dingen zie dan normaal. Dan merk je god wat heeft ze een leuk schort aan. Zwart met 
kleine bloemetjes. Ik zei: 'je hebt zo'n mooi schort aan', god dan kijken ze je alle
maal aan zo van: hé ze ziet het en ze zegt het ook nog. En dan denk ik: verrek zou ik 
nou zo'n tang zijn? Schijnbaar wel, ik heb gewoon geen tijd om zulke dingen op te 
merken. Ik ben gewoon niet in de klas zoals ik gewoon ben. En daar ga ik dan over 
na lopen denken, wat dat dan is, en kom ik er helemaal niet meer uit. Ik kreeg er een 
nachtmerrie van, dat ik vreselijk veel verantwoordelijkheid had en vreselijk veel 
haast. Ik kwam er gewoon niet uit. En toen zei ik op een gegeven moment nou goed 
dan hou ik op met les geven, en dan gaat het weer een stuk beter'. Bea heeft zich voor 
een nieuwe training opgegeven en hoopt daar 'kunsttrucjes te leren om mezelf licha
melijk te ontspannen, die me lichamelijk zo ontspannen maken dat ik het geestelijk 
ook makkelijker van me af kan zetten'. 

Bea vertelt vaker vrolijk en blij te zijn, maar ze komt niet terug op wat ze in het 
voorgesprek noemde: het achterliggende gevoel dat andere mensen volwassener en 
belangrijker zijn, dat zij haar eigenwaarde niet kent. Wèl beschrijft ze verschillende 
voorvallen waaruit blijkt dat ze zich wat onafhankelijker opstelt tegenover Bert en 
tegenover haar moeder. Tegenover Bert: 'Gisteravond heb ik gezegd, ik ga naar bed, 
het is half twaalf. Toen zei hij: het is een half uur vroeger dan ik wil. Normaal zou ik 
dan zijn blijven zitten tot hij kwam. Nou ging ik naar bed'. 'Ik ben nu alleen naar 
tentoonstellingen in Amsterdam geweest, in plaats van met Bert. Nou ik heb vrese
lijk veel plezier gehad. Zelf net zo lang op de tentoonstelling gebleven als ik zelf wilde 
en koffie gaan drinken als ik dat zelf wilde. Ik heb dat altijd al gemogen van Bert, 
alleen ik dééd het niet' 

Bea heeft haar moeder verteld dat ze de pil weer slikt en geen kinderen wil: 'dan 
zegt mijn moeder: ja als je geen kinderen krijgt dan leef je alleen maar om je eigen 
behoeften te bevredigen. Dan zeg ik: dat is misschien wel waar, maar u heeft toch al 
die twaalf kinderen gekregen voor uw behoefte? Ja zegt ze, maar als je kinderen hebt 
dan krijg je daar zo'n pijn, zoveel verdriet, zorgen en moeilijkheden bij, dat het toch 
beter is om wel kinderen te hebben, je krijgt er dan ook een straf bij. Ja verrek, je zal 
tegenwoordig met kinderen gestraft worden voor je behoeftebevrediging. Nou daar 
pas ik toch mooi voor. Ik wil nu geen kind, ik krijg er alleen maar paniekdromen 
van, echt paniek van godverdomme dat je een kind krijgt en later ontdekt dat je het 
kind nog helemaal geen eten hebt gegeven, het ligt helemaal blauw in zijn wiegje, 
weetje wel, nou dat is toch te gek? Ik zal dat natuurlijk helemaal niet doen als ik een 
kind krijg, maar het idee, als ik nou bedenk hoe het zou zijn als ik een kind krijg, 
dan vliegt het me van alle kanten aan. Ik wil het niet. En nou ik het zeker weet dat ik 
het niet wil, nou kan ik ook met de kinderen van andere mensen spelen.' 

Over het willen weten wat er in Bert omgaat: 'ik zeg wel eens zo van: 'ik wil wel graag 
weten hoe je daar en daar over denkt. Maar als je er geen zin in hebt, dan merk ik 
dat wel'. Hij weet dan dat ik het graag wil weten, nou en soms vindt hij het niet eens 

138 



belangrijk, of dan wil hij pas dàgen later over iets praten. Ik probeer om zijn gevoe
lens niet meer in te vullen. Ik vulde zoveel dingen voor hem in, die vaak helemaal 
niet zo waren. Ik moet gewoon vragen stellen, en wachten tot hij een antwoord geeft. 
Ja, en doordat ik rustiger ben, zegt Bert veel meer. Ja die krijgt natuurlijk nou ook 
veel meer kans om iets te zeggen. Bert praat meer, zegt vaker wat hij zelf vindt, ook 
als hij denkt dat de ander het er niet mee eens zou kunnen zijn. Hij is er ook veel 
meer met zijn aandacht bij, dat merk je doordat hij mensen veel vaker aankijkt als 
hij praat. Hij kan ook veel beter genieten van alles, hij straalt meer plezier in z'n 
leven uit. Anderen zeggen dat hij wakker geworden lijkt te zijn, en ik denk dat dat 
wel klopt'. 

Nog twee punten van verandering die Bea aan de training toeschrijft: 
— in hun seks-leven is een tijdelijke opleving geweest. 'In het begin hebben we meer 

gevreeën dan normaal, en dat vond Bert ook erg fijn, en dat zei hij ook. Maar op 
een gegeven moment werd het toch weer één keer in de week. En het spijt me wel 
dat 't niet beter gaat. Maar dat dringen net zo lang dat 't goed gaat, dat heeft 
helemaal geen zin' 

— Ook heeft Bea ontdekt dat ze 'meer op m'n eigen woorden moet letten. Ik bedoel, 
als ik tegen Bert zei: heb je veel huiswerk voor morgen, dan bedoelde ik: kun je 
niet komen afdrogen rotjongen! Maar dat zei ik niet. En als ik vroeg: heb je veel 
huiswerk voor morgen, dan zei hij: nee, niet zoveel, en dan bleef hij gewoon 
zitten daar heeft-ie dan geen erg in. Daar moet ik op letten, dat ik dan zeg: 'ik 
zou het prettig vinden als je kwam afdrogen'. En dan moet ik bovendien nog be
denken dat hij 'nee' kan zeggen. Daar moet hij ook de kans voor hebben. En dát 
geeft nog wel 's moeilijkheden. Maar daar kunnen we nou over praten'. 

Drie maanden later: Bert 
Uit het gesprek met Bert een notitie van de interviewer: 'tijdens dit gesprek is er 

geregeld oogkontakt tussen Bert en mij'. 
Bert vertelt dat 'de eerste dagen na de training erg extatisch waren. Toen kwam er 

meer rust. Over het geheel is er een gezondere, blijere toestand. Er zijn wel wat 
moeilijke perioden tussen geweest, toen Bea ongesteld was, dat is voor geen van 
tweeën een erg plezierige periode. Maar toch heel anders dan vroeger toen het vaak 
zo was dat één woord of één zin van Bea voldoende was om het kapot te maken voor 
een aantal dagen'. Bert ziet zijn herdefinitie van 'gevoelens' als het meest belang
rijke, dat hij zelf in de training geleerd heeft. 'Ik had het gewoon in een heel 
verkeerde richting gezocht, veels te ver gezocht, ze zijn dichterbij, dat kan ik 
merken, en daar probeer ik nu wat aan te doen. Ik had gedacht — gevoelens, dat 
waren bij mij dingen als: dat het warm werd om je hart, dat je stond te trillen met 
armen en benen, dat soort dingen. En dat had ik nooit en ik zocht het in die richting, 
enfin, dat lukte niet. Je kunt het dan wel proberen op te wekken, maar dat gaat niet. 
Ik ben nu gaan begrijpen dat er een heel gebied tussen dat soort voelen en denken in 
is, en dat ik daar mijn aandacht op kan richten. Dat is ook iets waar ik aan kan 
werken. En tegenwoordig —je zult 't altijd zien — het komt tegenwoordig wèl regel
matig voor dat ik bv. warm wordt, gewoon als ik met iemand zit te praten die ik een tijd 
niet gezien heb of zo. En dan zijn er ook vaker echte gevoelens die ik vroeger niet eens 
zo bij mezelf gemerkt zou hebben. Een gebied tussen denken en voelen in, dat ik ont
zettend lang verwaarloosd heb'. 

Werkt deze nieuwe waarneming van wat er in Bert omgaat nu ook door op de kon
krete punten waar hij wilde dat het door zou werken: bij vrienden, op school en in 
zijn relatie met Bea? 'Ja, in de omgang met andere mensen merk je het. En ik merk 
ook dat andere mensen nu met mij willen praten. Een soort van gesprekken, dat ik 
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alleen van heel vroeger kende. Die sfeer dat 't goed gaat, datje kontakt met andere 
mensen hebt, dat je met vrienden goed om kunt gaan, dat komt geleidelijk aan 
terug. Over 't algemeen ben ik gelukkig en dat zal wel te merken zijn voor anderen 
— want we krijgen gewoon betere kontakten. Het is wel een kwestie van werken in 't 
begin. Ik ben ook wel bang dat ik verwaand begin te worden, omdat ik echt 't idee 
heb dat ik het goed doe tegenwoordig. Ik kijk de mensen meer aan als ik met ze 
praat. Ik heb sterk de neiging sommige kontakten te laten vallen en andere uit te 
diepen, dat lukt aardig. Ik praat meer en beter in gezelschap, ik voel me vrijer in m'n 
gedrag en uitingen. En of iets me wel of niet bevalt bepraat ik openlijk met mensen 
met wie ik dat belangrijk vind'. 

En op school? 'Nee. Het enige gebied waar het zowel Bea als mij niet lukt is op 
school. Het enige wat misschien veranderd zou kunnen zijn is de omgang met 
kollega's' (vertelt twee voorvallen waar hij meer zijn eigen mening naar voren bracht 
in een leraarsvergadering) 'maar voor zover ik voor de klas sta, nou daar is niet bar 
veel van te merken. Ik wil graag een persoonlijker kontakt met m'n leerlingen, ik zou 
willen dat dat kontakt me makkelijker afging, en ik heb er last van dat dat niet 
gebeurt'. En met Bea? 'Nou dat antwoord is erg eenvoudig. Bea is er gewoon een 
stuk vrolijker op geworden, en ik ben een stuk gelukkiger geworden, en ja — dat 
merken we aan elkaar. Ik geloof ook wel dat ik meer aandacht aan haar besteed. Ik 
kan me best voorstellen dat, als ik vroeger met iets bezig was, dat ik me dan afsloot. 
En als ik nu ergens mee bezig ben — waarmee dan ook, bv. tv kijken, dan voel ik 
Bea meer naast me. En dan laat ik dat merken. Ik vraag of ze nog iets wil hebben, of 
ik geef haar een kus, of ik leg mijn arm om haar schouder. Ik weet zeker dat dat nu 
vaker voorkomt dan vroeger'. 

'En Bea is een stuk zelfstandiger geworden, ze heeft mij niet meer overal bij nodig. 
Ik doe op het ogenblik vaak dingen met haar samen, en dat doe ik graag. Dat vond 
ik vroeger wel eens erg, als ik samen met haar boodschappen in de stad moest doen. 
En dat doe ik tegenwoordig met plezier, of het kost me weinig moeite, in ieder geval. 
Dat is een heel verschil met vroeger: ze is een stuk zelfstandiger geworden, ze doet 
ook een heleboel dingen alleen tegenwoordig, ik ben minder nodig. Ze is wat 
onafhankelijker geworden, en bovendien als ze me wèl nodig heeft, dan gaat het ook 
moeiteloos. Alleen op school, dat gaat voor haar nog steeds erg beroerd, dat is me 
eigenlijk erg tegengevallen. Maar ja, je kunt niet alles hebben. Ik geloof wel — dat 
als 't op 't moment problematisch is bij iemand, dan is 't bij Bea. En die problemen 
komen dan van school. Maar ja, het kan niet overal goed gaan, voor de rest gaat 't 
zoveel beter dan vroeger — ik geloof nog steeds wel dat we vóór de training al op de 
goede weg waren. Maar de training heeft een enorme stroomversnelling gegeven. 
Daar moet je ook wel bij bedenken dat we de training vrij goed hadden voorbereid, 
we wisten waarvoor en waarom we er naar toe gingen. We hadden het idee dat we 
echt iets te bereiken hadden, dat we wat konden doen, en dat zij ons daar zouden 
kunnen helpen. En dat is goed gegaan. Ik geloof dat de training de ontwikkeling in 
de goede richting erg heeft versneld. Het is een gewijzigde gezonde, blijere toestand, 
die we op 't ogenblik regelmatig hebben. In de eerste vijf weken na de training was 
dat wel het sterkste, ja, daarna kwam er wat meer rust. Ik kon bij wijze van spreken 
spontaan goeie zin krijgen, ja wat doe je dan, fluiten of zingen of lekker ergens gaan 
zitten praten of echt meer plezier hebben in wat je leest. Meer aandacht er voor 
hebben of zo. Meer energie eraan geven, aan wat je aan het doen bent. Echt met 
plezier dingen doen — het gaat gewoon gemakkelijker goed'. 'We zaten laatst met 
z'n tweeën in de auto te kletsen, over hoe we leefden, hoe we omgaan met mensen, 
wat we doen. En daar had ik een heleboel over gezegd, het was allemaal zo positief 
en toen zei ik op een gegeven moment tegen Bea: weet je hoe dat heet? Daar is een 
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woord voor, dat heet gelukkigl Zo is dat, ja verdomd het moet wel, ja dat is geluk'. 

5.4. Corla en Cor 
Carla en Cor zijn in de veertig. Zij zijn één van de twee paren uit dit onderzoek bij 

wie in het testmateriaal van de postmeting meer 'negatieve' dan 'positieve' 
veranderingen geregistreerd werden. Ook drie maanden later waren deze 'negatieve' 
veranderingen nog aanwezig, dit in tegenstelling tot het andere paar (Joke en Jan, zie 
hoofdstuk 6) dat 'hersteld' was. Daarbij was Carla de enige persoon in dit onderzoek 
die de vraag, of ze weer aan de training zou deelnemen als ze zou weten wat ze nu 
weet, met 'nee' beantwoordde. 

Carla en Cor, die bijna twintig jaar met elkaar getrouwd zijn, hebben al een lange 
geschiedenis van hulpverlening achter zich. Carla: 'we hebben eigenlijk altijd moei
lijkheden gehad, relatiemoeilijkheden'. Cor: 'we hebben er al die jaren niet zoveel 
van terecht gebracht'. Een half jaar vóór ons gesprek kwamen ze (na een verwij
zing door een gedragstherapeut) voor het eerst in aanraking met trainingen. Cor 
nam, mede op aandringen van Carla, deel aan een training, een maand daarna 
namen beiden deel aan een training die geleid werd door dezelfde trainer en tram-
ster. Nu gaan ze samen naar een parentraining van hetzelfde trainerspaar (een reeks 
avonden: de training beschreven op pag. 41 bij b). 

Beiden zijn positief over wat de vroegere trainingen voor hen betekend hebben maar 
beiden zeggen ook: het ebt weer weg, je valt zo gemakkelijk terug, het is alsof je 't 
zelf niet in de hand hebt. Daarbij valt op dat beiden (Cor meer dan Carla) een vrij 
afwachtende houding tegenover de komende training hebben: Cor spreekt over de 
komende training als het 'nog wat meer slikken van dat medicijn'. Carla denkt dat 
de mate waarin ze iets aan de komende training zal hebben '...ook wel wat van je 
eigen inbreng af zal hangen ... maar verder moet 't je gegeven worden, 't moet over je 
komen'. Beiden hebben een vrij lage relatiewaardering, maar ook hebben beiden 
(sinds de eerste trainingen) wel hoop wat hun mogelijkheden met elkaar betreft. 
Carla: 'voor 't eerst van m'n leven geloof ik er weer in'. 

Drie maanden na afloop van de training is dat geloof verdwenen. Hun houding 
tegenover elkaar is verkild en rancuneus. Carla noemt zichzelf depressief (wat ze 
vóór de training niet deed), en Cor beschrijft zichzelf als meer verhard dan voor de 
training. Beiden denken weer aan de mogelijkheid van een scheiding. Caria: 'onze 
relatie is ontdaan van alle schijn'. Toch blijkt uit hun trainingsdagboeken niet, dat 
tijdens de training tussen deze partners een grote 'ontmaskering' heeft plaatsge
vonden. Ik heb wel de indruk, dat wat er tijdens de training gebeurde duidelijk 
samenhangt met de verkilling in Carta's en Cor's gevoelens voor elkaar. De belang
rijkste punten uit de loop der gebeurtenissen die tot die verkilling leidden, zoals ik 
die zie, zijn als volgt: 

— Carla is vrij sterk geneigd, haar eigen welzijn te ervaren als afhankelijk van het 
doen en laten van Cor — het is mogelijk om die reden dat Carta's meest uitge
sproken verwachting van de training een verandering in Cor is. Toch brengt ze — 
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vóór de training — de moed op om in te zien en onder woorden te brengen dat 
Cor's gedrag mogelijk een minder bepalende rol voor haar zou spelen wanneer 
ze zelf meer in staat zou zijn 'te leven', een 'rustpunt in zichzelf te vinden'. 

— Tijdens de training wordt Carla gekonfronteerd met een heel diep stuk eenzaam
heid in zichzelf. 

— Voor zover ik uit Carta's woordkeuze in haar trainingsdagboek opmaak, was zij 
op dat moment mogelijk bereid en in staat om die eenzaamheid tenminste gedeel
telijk voor eigen rekening te nemen en verder te doorleven. Maar zowel de 
trainers als enkele andere groepsleden hebben, op dat moment, Carla min of 
meer aangemoedigd om op haar 'oude' manier te reageren: nl. door haar 
eenzaamheid op Cor te richten, en door te proberen haar eigen eenzaamheid op 
te lossen door het gedrag van Cor te veranderen. Carla gaat daarin mee: ze 
reageert op haar oude manier. 

— Tijdens de laatste groepsbijeenkomst proberen de trainers hun fout te herstellen. 
Althans: de trainers suggeren Carla, dat zij haar woede te sterk op Cor heeft ge
richt. Cor voelt deze opmerking als een 'bevrijding', maar bij Carla vindt het 
geen weerklank meer: zij kan in de opmerking van de trainer op dat moment 
'niets waars' voelen. 

— Ook in de drie maanden na de training vindt Carla geen andere manieren om met 
haar eenzaamheid om te gaan. 

De bovenstaande schets is mijn indruk, mijn interpretatie, van wat Carla en Cor 
schreven en vertelden. Mogelijk zullen anderen het hiernavolgende verhaal anders 
zien. Mogelijk zou mijn indruk anders zijn als ik ook de verhalen van de trainers en 
van andere groepsleden over het gebeurde kende. Mijn indruk is nu, dat iets ander 
gedrag van de trainers (en/of enkele andere groepsleden), of een minder passieve, 
meer kritische houding van Carla tegenover de haar gegeven suggesties, hadden 
kunnen voorkomen dat Carla opnieuw haar moeilijkheden terugbracht op het 
gedrag van Cor, en hadden kunnen voorkomen dat Cor opnieuw tegenover Carla ver
hardde. Overigens: daarmee zou Carla's persoonlijke krisissituatie niet opgelost zijn. 
De training werd afgesloten op een moment dat Carla zich midden in een impasse 
bevond. Drie maanden later is zij daar nog niet uit. 

In het testmateriaal van deze mensen: bij de posttest voor Cor geen veranderingen, 
voor Carla een lagere zelfwaardering, en zij beschrijft haar relatie met Cor als met 
minder intensiteit en veel minder evaluatie-perspektief, verbondenheid-zelf en ver
bondenheid-partner. Drie maanden later beschrijft Cor de relatie als minder intens 
en veel minder konfronterend. Carla skoort veel lager op alle vijf klusters uit de 
semantische differentiaal (relatiewaardering). Haar zelfwaardering, zoals door de 
test gemeten, is weer als vóór de training, en zij ziet méér gelegenhed tot kontakt en 
beschrijft zichzelf als vaardiger in haar relaties. 
Hierna het verhaal van Cor en Carla, zonder verder kommentaar van onze kant. 

142 



Eerste gesprek Carla 
Carla had toen ze voor in de twintig was en voordat ze Cor kende, al kontakt met 
een psychiater gehad. 'Ik zat toen voor 't blok, kon toen ook niet verder'. En sinds 
ze Cor kende: 'we zijn nu achttien jaar getrouwd en we hebben eigenlijk altijd moei
lijkheden gehad. Relatiemoeilijkheden. We komen alletwee uit een streng katholiek 
milieu, daarbij gaf ik niets om dat formele, om 'je hoort dit en je hoort dat'. Alleen 
als ik het kon voelen dan betekende het iets voor me. En Cor was eigenlijk precies 
andersom, die had met zijn verstand alles uitgedacht, hij geloofde en met zijn ver
stand klopte dat helemaal en daar leefde-ie naar. En ik had 't idee dat-ie 't niet 
voelde. En dat botste. We hebben al in 't begin van ons huwelijk hulp gezocht, we 
zijn bij een psychiater geweest. Dat heeft eigenlijk weinig uitgehaald. En daama 
hebben we jarenlang groepsgesprekken gehad, met een man die verder helemaal 
geen opleiding had of zo. Daar hebben we wel veel aan gehad, Cor heeft daar ook wel 
invloed van ondergaan, maar heeft toch op een gegeven moment gezegd: ik stop er 
mee. En toen moest ik kiezen en toen heb ik voor Cor gekozen. Het echte was gewoon 
niet bereikt.' 

Wat wil Carla van haar partnerrelatie, wat is er voor haar gevoel moeilijk in het 
kontakt met Cor? 'We hebben altijd wel verschrikkelijk veel gepraat. Ik ben ook wel 
een moeilijk mens geloof ik, ik voel 't altijd als 't niet goed zit hè, dat is erg verve
lend. Hij had van die toestanden ... dan was-ie er wel maar je had het gevoel dat-ie er 
niet was. Hij is dan meer een marionet. Als ik dan iets zei of iets vroeg dan zag ik 'm 
naar me kijken met de gedachte van: welk antwoord zou ze van me willen. Hij was er 
dan wel, maar eigenlijk was-ie er niet. Hij gaf je antwoord, en leefde hier — maar je 
had 't gevoel dat hij er gewoon eigenlijk niet was. Dat is toen in de training vorig jaar 
radikaal doorbroken. Maar nu is-ie toch weer vaker marionet, als ik aan dit touwtje 
trek dan gaat z'n been omhoog, en als ik aan dat touwtje trek gaat z'n arm omhoog, 
en hij is er zelf niet bij, hij is dan niet iemand' (...) 'Hij reageert nou toch weer min
der — en als ik nou maar wist hoe 't werkte, als ik maar wist 'als ik op die knop trap 
dan gaat 't fout' dan kon ik tenminste bij de knop vandaan blijven. En: 'als ik die 
knop neem, dan kan 't weer in orde komen' — wat zou ik op die knop zitten! Maar 
ik heb er geen flauw idee van hoe de zaken bij 'm werken — ik heb me er al suf over 
gepiekerd.' 

'Dat gevoel dat hij er gewoon eigenlijk niet was — daar kon ik heel slecht meer 
tegen op 't laatst. Ik kreeg altijd zelf vreselijke schuldgevoelens want dat kon ik niet 
verdragen — dat-ie me een zoen gaf, en ik kon geen geslachtsgemeenschap meer 
hebben, ik moest er allemaal niks meer van hebben. Ik wende me aan om al die din
gen te ondergaan zonder ze te voelen — want als ik 'nee' zei dan wist ik dat-ie weer 
voor 'n half jaar dichtklapte, en ik zag geen andere mogelijkheid. En ik heb er ook 
wel vaak over gedacht dat we dan maar uit elkaar moesten gaan, hoewel ik dat ver
schrikkelijk vond, maar ik dacht 'ja, ik wéét dat 't een fijne vent is maar als dat er 
dan nooit uitkomt wat schieten we er dan mee op. Ik wilde meer écht kontakt met 
hem. Maar dat uit elkaar gaan, ja daar ben ik op teruggekomen want dat kon ik niet 
voor de kinderen. Ze houen van hem en ze houen van mij en ik had het gevoel dat ik 
ze in tweeën scheurde. En toen dacht ik nou ja dan moet ik het nog maar tien jaar 
volhouen.' 

Vorig jaar kregen Cor en Carla, via een gedragstherapeut deze trainers aangera
den. Ze hadden vooraf een gesprek met de trainster. 'Zij suggereerde dat misschien 
beter maar één van ons tweeën kon gaan. Toen heb ik gezegd als er maar één gaat 
dan ga jij. Ik heb toen nog wel samen met Cor ingetekend voor een andere groep die 
later begon, want ik zei: 'Wat er ook gebeurt, ik wil toch zelf ook weer kunnen 
leven.' 
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Cor nam deel aan een training die een week duurde. 'Ik was in die tijd zo dat ik 
dacht blijf jij daar maar. Ik vond 't heerlijk dat-ie niet hier thuis was. Ik heb 'm dan 
ook helemaal niet vriendelijk ontvangen toen-ie weer thuis kwam, want ik vond er 
niks aan dat-ie weer terug was. Maar dat kon ik niet lang volhouden, want hij was zó 
veranderd. Toen — voor 't eerst heb ik 'm toen gezien zoals ik wist dat-ie werkelijk 
was, daar was ik erg — ontroerd van. Hij voelde. Dat had-ie nooit gedaan. Als ik iets 
zei, dan durfde hij iets tegen mij te zeggen — dat had-ie nooit gedaan. Ik had altijd 
het gevoel gehad dat ik drie kinderen had in plaats van twee en een man. Nou toen 
heb ik gewoon — ook seksueel — dingen beleefd die ik gewoon nooit op had kunnen 
brengen. Ik had altijd gedacht: nou seksueel zit 't bij mij ook helemaal fout. Dat was 
toen over. En onze zoon, die zei toen Cor pas een uur thuis was, die zei: 'zeg Mama 
kan je papa niet twee keer in een jaar daar heen sturen? Hij komt zo aardig terug'. 
En dat verbaast me dan, want Cor was altijd juist verschrikkelijk aardig, mij was-ie 
wel eens veel te goeiig, hij liet over zich lopen. Ik zeg: 'nou paps was toch altijd aar
dig'.-Nee zegt die jongen, hij dééd aardig. Knap van zo'n jongen hè.' 

Een maand later nemen Cor en Carla beiden deel aan een training. Carla vertelt 
dat ze in die groep geleerd heeft 'mijn gevoelens minder te censureren'. Een makke
lijke weg is het overigens niet voor haar geweest: 'Ik heb tot drie keer toe op die poef 
gezeten, van 'ik wil aan mezelf werken'. Maar ik kon helemaal niet onder woorden 
brengen wat mijn probleem was. Ik wist niet wat mijn probleem was. Dat heeft me in 
die groep toch wel erg onzeker gemaakt.' Daarna had ze, bij een gestruktureerde 
oefening, een erg intense ervaring die haar ook verwart, waarna ze zich enkele dagen 
lichamelijk benauwd voelt, 'en erg ontredderd en gedesoriënteerd, èn ergens diep in 
me het gevoel dat ik nou op de goeie weg was.' Maar er zijn ook momenten waarop 
Carla zegt 'ik begrijp er niks van, ik ben er te stom voor, ik moet naar een groeps
therapie en niet naar een training want er deugt bij mij niks van'. 

Carla heeft het gevoel, dat zij en Cor 'nu weer aan een training toe zijn. Na de eerste 
training was er zò'n kontakt tussen Cor en mij — eigenlijk de eerste keer van ons 
leven dat we een echte relatie hadden. En dat gaf ons de wetenschap dat 't mogelijk 
is. Vroeger praatten we met elkaar, wekenlang tot diep in de nacht. En dan uiteinde
lijk vond je een glimp van elkaar maar niet meer dan dat. Nu voelden we soms ook 
wel dat we weer uit elkaar glijden — maar dan met een uur praten en er door heen 
prikken dan was 't er weer. Maar het is wel zo: hoe langer die training nu weer 
geleden is, des te langer is ook weer de tijd vóór je dat pakt. Daarom geloof ik dat we 
nodig weer 's moeten. Het is zo'n heerlijk idee dat je weet dat 't kán' (...) 'We bouwen 
toch elke keer weer moeilijker die relatie op, Cor heeft weer meer dagen dat-ie zo 
afwezig is, en het ellendige is dat ik dat dan altijd direkt voel — en dan zeg ik 'jó hoe 
is 't met je en dan zeg-ie 'goed' en dan ben je uitgepraat natuurlijk. Maar konkrete 
punten die ik naar voren zou brengen als ik straks weer in de groep zit — dat zou 'k 
niet weten nee'. 

((in wat voor soort situaties heb je het gevoel dat zo'n training weer nodig is?)) 'de 
momenten waarop Cor weer zo afwezig is. En dan nog iets, dat betreft volkomen 
mezelf, ik heb in 't kontakt met anderen dagen dat ik mezelf hóór praten en mezelf 
zie leven — dan denk ik er deugt iets niet. En dan denk ik hoe verander ik dat nou — 
want ik weet niet wat het is. Ik heb het gevoel dat er allerlei dingen in me niet 
deugen, of juist nooit aan bod gekomen zijn — waardoor ik ook steeds afhankelijker 
werd van mijn omgeving om te kunnen leven, dat je leeft bij gratie van je omgeving, 
datje geen rustpunt meer hebt in jezelf. Dat m'n leven op een neer ging met Cor z'n 
toestand, dat ik daar volkomen afhankelijk van was —'. ((kan je wat verwachtingen 
formuleren voor deze groep?)). Nou nee eigenlijk niet. 't Is gewoon ik probeer 't en ik 
hoop dat dat wij 't beter in de hand krijgen om onze relatie goed te houden, of als-ie 
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fout loopt 'm weer goed te krijgen. En ik hoop dat ik mezelf wat beter leer kennen 
zodat als ik weer van die dagen heb dat ik mezelf zie leven, dat ik dat kan verande
ren. Maar ik vind ook dat je zoiets haast niet kunt verwachten, je zal 't af moeten 
wachten, ik zal m'n best doen maar verder moet 't je gegeven worden. 

Voor mij is het ergste wat er zou kunnen gebeuren dat 't Cor niet zou helpen (...) 
'Zoals nu als 't dan toch weer slechter gaat, dan bevangt me wel de paniek van 'zie je 
wel, 't is niet blijvend'. Maar na wat ik na die eerste training aan 'm gezien heb — 
nou tot m'n dood zal ik er nou van overtuigd zijn dat 't kan. 't Kán. Of 't gebeuren 
¿ai dat weet ik niet maar 't kan. 't Is bewezen. Daarom heeft het ook zo ontzettend 
veel betekend voor ons.' ((ik heb het gevoel dat jouw verwachtingen van de training 
toch erg op Cor zijn toegespitst)) 'Nee niet alleen, dat andere — dat is van mezelf. 
Dat ik meer mezelf zal kunnen worden — ik heb het gevoel dat er nog stukjes in 
mezelf zijn die ik niet ken en die misschien ook nog wel fout funktioneren — en dat 
zou ik graag willen weten. Ik heb ook altijd een zekere angst gehad in m'n relaties 
met andere mensen, en dat zou ik best kwijt willen. Er zijn momenten — dan zit ik 
fout, dan voel ik me lichamelijk helemaal gespannen, ben vreselijk gauw moe, voel 
me hypernerveus en dan zit ik ook prompt in allerlei relaties fout, dat hangt heel 
sterk samen.' 'Ik heb verschrikkelijk weinig zelfvertrouwen, wat nooit iemand aan 
mij merkt. Mensen vinden me altijd zo flink. Als ik kapot was dan merkte niemand 
dat. Ik kon ook niet meer huilen. Ik heb nou eindelijk weer eens gehuild de laatste 
maanden.' 

Eerste gesprek Cor 
'Ik ga naar die training toe omdat we er vijftien jaar in feite niet zoveel van terecht 

gebracht hebben — en vroeger dacht ik zo van nou: God heeft ons bij elkaar ge
bracht op zijn wonderbaarlijke wijze en als 't niet goed gaat dan moet je maar ver
trouwen hebben dan komt 't wel weer goed. En dat Carla vroeger wel eens bij een 
psychiater was geweest dat was voor mij, met 't nest waar ik uit kwam, eigenlijk iets 
dwaas, zoiets deed je niet, wat was dat voor onzin, 't Punt is dus altijd geweest dat ik 
eigenlijk 'nooit problemen had', want ik kon me in allerlei bochten wringen, terwijl 
Carla altijd helemaal in de vernieling zat. En dat vond ik natuurlijk altijd wel erg 
zielig en zo — zonder dat ik ook maar enigszins wist dat dat voor een groot deel ook 
in mij zat, in de manier waarop ik mijn leven inrichtte. Ze had ook van die paniek
achtige toestanden — van 'laten we scheiden' — door de kinderen is dat dus noo't 
gebeurd. En dat waren wel momenten dat ik alle grond onder m'n voeten zag weg
vallen, dat ik me ook heel wanhopig en verdrietig voelde. Nou en langzamerhand 
werd 't voor mij steeds overtuigender dat ik inderdaad verkeerd reageer — dat ik me 
anders voordoe dan ik voel en ben, ik doe 't iedere keer weer, dat ik me alsmaar 
terugtrek. Nou door die eerste encountergroep is dat bij mij voor de eerste keer écht 
overgekomen, niet intellektueel, want dat wist ik al langer. Maar meer innerlijk. 
Zodat ik nu momenten heb dat ik mezelf durf te zijn. Dat is een stuk nieuwe ervaring 
— wat dan nog wel niet zo erg veel optreedt, maar wat me dan toch — ja een enorm 
vertrouwen geeft in de mogelijkheid tot verandering — dan moet ik nu toch maar 
wat meer van dat medicijn slikken. 

Op kantoor funktioneer ik aardig, vinden ze me een aardige vent. En Carla heeft 
zelf helemaal geen vrienden. Als zij niks had dan zou ze toch zelf wel wat goeie ken
nissen en kontakten kunnen opbouwen maar dat kan ze niet en dat heeft ze nooit 
gekund. Dus met dat alles ging ik wel eens denken: zit dat nou wel in mij, zit dat nou 
niet in haar, zodat als ik een andere vrouw getrouwd had er niks aan de hand was 
geweest. Maar wat in die training gebeurde was toch wel een soort bevestiging van hé 
nee jô, pas op, 't zit toch ook echt wel in jou, er moet ook in jou duidelijk heel veel 
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veranderen. Ik heb mezelf ook wel voelen veranderen in die groep. In die week heb ik 
ook voor het eerst sinds — nou zover als m'n geheugen teruggaat, veertig jaar — ge
droomd. Of me een droom kunnen herinneren althans. Daar was ik geweldig trots 
op. Toen ik thuis kwam van die training — Carla zat me van een reuze afstand te 
taxeren, en ik kwam op een totaal andere manier binnen, ik was totaal anders — er 
kon me niks gebeuren, in de zin van eh ... ik was wie ik was — ik had een ontzettend 
wezenlijke belangstelling voor m'n zoon, met wie ik eerder eigenlijk helemaal geen 
kontakt meer had, om wie ik op de een of andere manier niks gaf — maar nu had ik, 
heel spontaan, ontzettend belangstelling voor waar-ie zat, waar-ie mee bezig was — 
voor onze dochter ook, en voor Carla ook — ja ik hoefde helemaal niks te zeggen, ik 
demonstreerde door de manier waarop ik liep, waarop ik sprak — 't eli stroomde er 
gewoon uit ... en Carla — die hield 't nog enige tijd tegen omdat ze niet weer die 
grote klap op 'r kop wou hebben — maar 's avonds in bed — toen kon ze dat niet 
meer, toen deed ze dingen die ze nog nooit gedaan had — dat eh — ging gewoon toen 
zo. 

Maar dat gaat dan toch weer over, je raakt 't weer kwijt. Je zou willen — dat je 't 
meer in je macht had, om dat gevoel vast te houden, om te weten wat je nou moet 
doen zodra 't niet is ... je valt zo makkelijk terug in dat passieve, in dat dromerige, 
in dat gewoon niet erbij zijn ... dan zie ik alles zo op een afstand, dan bekijk ik 
gewoon hoe iedereen reageert, alles buiten me, dan 'funktioneer' ik wel maar dat 
gaat dan toch volstrekt buiten me om. En ik vind het wel erg plezierig als er naast 
m'n abstrakte analyse van een zaak — ook een direkte ervaring vanuit m'n gevoel is. 
Dat is iets wat ik vaak mis, wat er in die eerste training wel was, en wat ik terug wil 
vinden — ook in de relatie met Carla, want dat is het belangrijkste probleem tussen 
haar en mij.' 'In die tweede training heb ik dat allemaal veel minder gehad — ik weet 
niet waarom — Carla was erbij, en we hadden dus wel afgesproken dat we ernaar toe 
zouden gaan alsof we alleen waren — maar ik ben er toch van overtuigd dat 't toch 
een enorme invloed op me heeft, een remming — hoe werkt dat . . . een vaag idee wat 
nu bij me opkomt is: een soort schuldgevoel. Als je haar dan zo ziet zitten, in die 
enorme spanning en angst — op de een of andere manier voel ik me daar dan schul
dig in. Terwijl ik met m'n verstand zeg van: ja maar daar kan ik niks aan doen, dat is 
hààr probleem — schuldgevoel in die zin dat je dus onvoldoende je hand uitgestoken 
hebt om 't Carla gemakkelijk te maken om haar probleem op tafel te leggen, om er 
doorheen te komen waar ze tegenaan botst. Want ze was er totaal niet zichzelf, ze 
ging ook praten op een manier waar ik me over verbaasde — ik had gedacht iemand 
die zo overgevoelig is in allerlei dingen die zit in zo'n training heerlijk, want dáár 
gaat het nou juist over al die gevoelens, zij kan dat te kust en te keur gaan brengen 
daar. Het was gewoon een teleurstelling voor me dat — nou juist zij daar totaal niks 
van terecht wist te brengen. Dat had ik totaal niet verwacht. Ik heb in die groep erg 
veel gezwegen. Ik had toen 't gevoel dat ik op dat moment niks had, en als ik erover 
was gaan zitten denken dan was ik gaan verzinnen, dan waren er weer allemaal 
denk-dingen gekomen, en daar had ik geen zin in.' 'Je leert er toch wel op te houden 
met dat geredeneer, je leert dingen gewoon op een hele direkte manier te doen. We 
hebben al die jaren maar gepraatgepraatgepraatgepraat, zo tot dat je zegt doe nou 't 
licht maar uit, laten we maar gaan slapen, want je kan door blijven praten tot in der 
eeuwigheid en we komen geen stap verder. En zoiets weet de trainer, in zo'n groep, 
wel te doorbreken — en dan zijn er heel direkte ervaringen ook zonder woorden, 
emoties, heel intensieve dingen, ook van Carla, die overkomen — dat ervaar je, en 
dat schud je niet meer van je af. En dat direkte ervaren, dat vind ik erg plezierig, dat 
geeft het gevoel van: er gebeuren dingen — wat er bij dat eindeloze praten van ons 
nooit was. Het lost een stuk spanning op. 
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We hebben sinds die training thuis ook een paar keer helemaal spontaan oergezel
lige dingen gehad, waarbij we volkomen onszelf waren, nergens op letten, maar wat 
aanrotzooiden — toen was er een sfeer hier, van binnen, dat was verrukkelijk, Carla 
en ikzelf genoten ervan, op een manier die nieuw voor ons was. Maar om dat vaker te 
kunnen, dat vraagt waarschijnlijk een enorme training, oefening, en ja ik ben 
tweeënveertig en ik heb me vroeger altijd heel braaf geschikt naar de dingen die zo 
moesten en zo hoorden, en dat is mijn hele levenshouding geworden: op die manier, 
zo hoort 't, daar kom je 't verste mee, bereik je het meeste — en niet zoekend, en 
experimenterend, en genietend ... Het gevoel dat m'n levenspatroon in grote lijnen is 
vastgelegd was heel sterk, maar dat is er nu niet meer. Het elke dag opnieuw maken 
— dat lukt me nog niet, zover ben ik nog niet, maar ik weet dat 't kan. Ik heb wel 
een enorm vertrouwen gekregen in de mogelijkheid tot verandering. Je zou alleen 
willen — dat je 't meer in je macht had, om dat gevoel vast te houden. Ik heb weer 
dagen — dan praat ik alsof ik door een mikrofoon spreek, een luidsprekerstem, en 
dan denk ik verrek, het is weer zo — zonder dat ik weet wat ik eraan moet doen — ik 
kan het niet doorbreken. 

Over de komende groep denk ik niet zoveel na. Ik vind het niet zinnig om erover 
na te denken. Ik wil gewoon weer proberen om gevoelens die ik onderga — te zeg
gen, er neer te leggen. Het enige wat me wèl bezighoudt, is dat ik hoop dat Carla ook 
meer aan d'r trekken komt, en niet in die angst terecht komt — ik geloof toch wel 
dat dat een voorwaarde is om aan zo'n groep te kunnen deelnemen. Als je je er 
angstig voelt dan is dat verrekte negatief. En tijdens die laatste training was ze vol
strekt angstig, helemaal. Voor mezelf ben ik bang dat ik er niet in zal slagen om m'n 
gevoelens te uiten, dat ze op dat moment net weer helemaal weg zijn — en ik heb er 
wel behoefte aan om in die groep erg aktief te zijn, en om veel nieuwe impulsen te 
krijgen. In elk geval verwacht ik ervan — datje hoe 't ook loopt, datje er toch duide
lijk rijker van terugkomt dan je er heen gegaan bent. Waar ik naar toe wil is dat ik 
afkom van die innerlijke angst die toch in me zit. Ik merk, doordat er toch een stuk 
gevoel gewekt is, dat ik eigenlijk altijd, in elk gesprek, in kontakt met een ander, 
ergens hier (hand op buik) met een stuk spanning zit. Ik kan me geen momenten 
herinneren dat ik gewoon ergens spanningsloos ben. Ik zit me altijd ergens op te 
houen. Dat begin ik nu te voelen. Vroeger wist ik het alleen maar, ik begin het nu te 
voelen. Nou en ik vind dat ik dat een keer kwijt moet voordat ik zeventig ben. Dat 
vind ik gewoon het meest konkrete — ik zou er nog een hoop woorden aan vuil 
kunnen maken, maar ik wil er gewoon naar toe dat ik kan zeggen van: nou ik zit 
hier, en ik voel me lekker. Ik voel me toch altijd nog een beetje, zelfs in mijn eigen 
huis, zo van: zou ze niet dit of zou ze niet dat en dat van me verwachten — ik wi, 
zonder die spanning leven, het liefste morgen al.' 

De training 
Carla en Cor begonnen enkele dagen later hun deelname aan een training, die tien 
avonden (gespreid over ruim tien weken) zou duren. Uit hun trainingsdagboeken 
wordt duidelijk, dat Carla en Cor de eerste zeven avonden enkele kleine stappen in 
de door hen gewilde richting hebben gezet: Cor wordt (althans in de groep) weer wat 
expressiever, en Carla komt wat meer uit de verf dan in de vorige groep, zonder zich 
daarna opnieuw gedesoriënteerd te voelen. Hun verslagen over de laatste drie avon
den geven gebeurtenissen weer die m.i. voorboden zijn van de verkilling en verhar
ding die we drie maanden later aantroffen. De tekst van hun trainingsdagboeken 
wordt hier bijna volledig weergegeven. 

Achtste avond: Carla: 'Had me de hele week triest en nerveus gevoeld, was erg kapot 
na een gesprek met m'n dochter die vertelde zich niet gauw thuis te voelen bij 
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anderen, zichzelf niet durft te zijn en zich dan erg eenzaam en ongelukkig voelt. 
Mijn reaktie daarop de volgende dag was zó buiten proporties dat ik er nogal van in 
de war raakte: wat is er toch met me aan de hand? Waarom reageer ik er zo over
gevoelig op? Ik bracht dit in de groep. De trainer stelde me voor om een paar maal 
tegen Cor te zeggen: 'Ik ben een klein meisje dat zich erg eenzaam voelt.' Ik 
probeerde het, maar voelde er niets van en ging zeggen: 'Ik was ... voelde.' Wat naar 
mijn gevoel wààr was, gezien m'n eenzame jeugd.' (...) 'Toen zei de trainer: 'Je zegt 
zelf dat de eenzaamheid van Ciska je zo onbegrijpelijk hevig heeft aangegrepen. Dat 
kan toch alleen maar als er een aangrijpingspunt in het heden is.' Er is nog meer 
gezegd, maar dit zinnetje was voor mij het belangrijkste. Ik voelde een beetje de 
waarheid ervan. En ik was minder in de war omdat ik nu begreep hoe het kwam dat 
ik zo heftig reageerde. Ik zal nu elke avond tegen mijn partner zeggen: 'ik ben een 
klein meisje dat zich erg eenzaam voelt'. 

Cor: 'Carla gaf uiting aan haar gevoel van eenzaam-zijn met de daaraan verbon
den angst. Dit omdat ze bij Ciska had gezien dat die háár zich-eenzaam voelen ging 
beseffen. Dat was op Carla enorm fel teruggeslagen (huilbuien, 'als Ciska óók ... dat 
kan ik niet aanzien . . . ' ) . Na een tijdje was Carla voor zichzelf voldoende klaar om er 
zelf mee verder te kunnen komen: — aksepteren dat ze zichzelf eenzaam voelt — 
veertien dagen tegen mij zeggen: 'ik ben zo eenzaam'. (...)'. 

Negende avond: Carla. 'De hele week erg triest. Een gevoel van afgesloten zijn. Alsof 
er een stop in me zat die er niet uit wou. Ik kon er niet bij komen. Voelde me erg 
naar. Bracht dat in de groep. Wist niet hoe ik 't onder woorden moest brengen. Was 
erg onzeker en nerveus. Wist één ding heel zeker: dat ik eruit wou komen, dat ik er 
door heen wou gaan, al was 't door de hel. Ik voelde me tamelijk wanhopig. Toen 
mocht ik op de grond gaan liggen en ze kwamen allemaal vlak om me heen, hielden 
me vast en streelden me. Hoe 't in feite verder gegaan is weet ik niet meer. Ik heb 
gehuild, geschreeuwd, dat ik altijd zo eenzaam was, altijd sterk moest zijn, nooit een 
echte moeder gehad heb en een man met wie ik geen kontakt kon krijgen. Nooit 
ergens veilig geweest. Ze vroegen me wat ik wilde. Ik wilde in iemand wegkruipen, 
helemaal erin.' (...) 'Later moest ik voor Cor gaan zitten en iets tegen hem zeggen. Ik 
werd zo benauwd, ik kon niet in z'n buurt komen zonder 't echt lichamelijk dodelijk 
benauwd te krijgen, ik kon geen ademhalen.' (...) 'Later zat ik toch tegenover hem. 
Maar ik durfde 't niet meer met hem te wagen: over twee dagen ben je toch weer 
'weg', ik kan daar niet meer tegen. Ik voel 't alsof hij een marionet is, zo gaat het nu 
al 18 jaar, ik kan er niet meer tegen. Ik had Cor nog nooit zo radikaal en hardop van 
m'n lijf gehouden. Ik begreep dat dit toch de werkelijkheid was, al lang en al vaak, 
en dat ik altijd alles maar ingeslikt had. Toen gingen ze met Cor praten. Ik weet 't 
allemaal niet meer precies. Ik hoorde hem, z'n redeneren, niet z'n gevoel, zo gaat het 
al zoveel jaren. Ik riep 'o, houden jullie op, ik kan het niet meer horen'. Twee 
vrouwen praatten samen: 'ik snap niet dat ze die vent niet op z'n gezicht slaat.' (...) 
Plotseling kon ik me niet meer inhouden, stapte op 'm af en gaf hem een lel in z'n 
uitgestreken gezicht. We hebben hard gevochten. Ineens zag ik z'n gezicht: hij was 
niet meer 'weg'. 'Verrek', zei ik, 'het helpt'. Toen kreeg z'n gezicht weer dat masker. 
'Nee vriend' zei ik 'hier blijven' en gaf hem weer een jens. Dat hielp weer. 'Nu weet je 
hoe je kunt zorgen dat hij niet 'weg gaat', zei de trainer. (...) Mij is duidelijk gewor
den deze avond, hoe ik alles maar opgegeten heb zonder spontaan te reageren op 
m'n gevoel. Hoe die stop ontstaat en wat daaronder zit. Hoe eenzaam ik daarvan 
wordt en vervreemd van mezelf en anderen. Ik heb nu 't gevoel dat ik terug geweest 
ben in de baarmoeder. Herboren. Ik heb me voor 't eerst ergens een beetje veilig 
gevoeld vanavond (...). Hoe 't allemaal verder moet tussen Cor en mij weet ik niet'. 

Cor: 'Het gevecht met Carla. Belangrijk: daardoor kwam ik weer present voor me-
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zelf en voor haar. Ik wilde wel haar partner zijn, maar was het eerder als bedelaar 
dan als man. Toen zij haar haat op mij sloeg móest ik wel mezelf zijn en worstelde 
lekker met 'r. Gaf me een prettig zelfervaren en een stuk ontspanning (eigenlijk: m'n 
lichaam trillend en m'n innerlijk rustiger)'. 

Tiende avond: Carla: 'Dat de trainers mij de suggestie gaven, dat ik de agressie te
gen mijn moeder uitleef op Cor. Ik ben er stomverbaasd over en kan er niets waars van 
voelen. Ik laat het maar op me inwerken en zal wel zien wat eruit komt. Een andere 
belangrijke maar trieste gebeurtenis: tijdens een geleide fantasie waarbij we ons voor 
moesten stellen dat we zojuist gehoord hadden dat onze partner nog maar 24 uur te 
leven had en wat we in die 24 uur zouden doen, had ik een gevoel van enorme op
luchting. Triest maar waar. En ik heb het nog hardop gezegd ook. Ik denk niet dat 
ik dit bij het begin van deze training had durven voelen, laat staan zeggen. Ik ben erg 
verdrietig. Over onze relatie, over m'n negatieve gevoelens t.o.v. Cor.' 

Cor: 'Het verwijt van de trainer aan Carla, dat ze d'r agressie tegen haar moeder 
niet op mij moet afreageren. Belangrijk omdat: 't haalt mij uit 't verdomhoekje, het 
bevrijdt mij. 't Zit 'm niet alleen in mij. Tegelijkertijd gaat door me heen: ik roep zelf 
die moederagressie op doordat ik dezelfde leefwijze (de 'normen', gevoelloos, barm
hartig voor anderen) tentoonspreid. Ik vond 't erg vervelend dat Carla er zo door 
geblokkeerd werd. Ik gun haar dat allerminst. Ik heb dan ook de neiging om een 
stuk schuld van mij op tafel te leggen. Maar ik weet niet of dat weer m'n verkeerde 
houding is: mezelf wegvlakken.' 

Enkele weken na de training was er nog een follow-up dag, waarover we geen 
trainingsdagboek-gegevens hebben. 

Drie maanden later: Carla 
'Ik ben niet meer dezelfde als voordat ik naar die training ging, en ik heb er in 

zoverre wat aan gehad dat er een heleboel overhoop gehaald is dat nu nog niet op zijn 
plaats zit. En als dat zo zou blijven, weet ik niet of ik er zo gelukkig mee zou zijn. Ik 
zie er nog geen oplossing voor, en als er geen oplossing komt dan vraag ik me af of ik 
er wel aan had moeten beginnen. Ik ben erg depressief. Niet zozeer voor mezelf als-
wel voor onze relatie. Van: nou ja, het wordt toch nooit meer wat. (...). Ik had mis
schien beter niet naar zo'η training kunnen gaan maar naar een groepstherapie, 
waaraan je begint en door kunt gaan totdatje het gevoel hebt dat je zover bent dat je 
weer op eigen benen kunt staan, en dat is hier natuurlijk helemaal niet zo.' 

Uit het gesprek met Carla vatten we samen: 
— ze heeft gemengde reakties t.a.v. haar eigen ontwikkeling: ziet enkele pluspunten 

(vooral in relaties met anderen dan Cor), maar heeft heel duidelijk wel het gevoel 
dat er meer overhoop gehaald dan op z'n plaats geschoten is, 

— haar gevoelens t.a.v. Cor zijn pessimistisch, rancuneus, Carla ziet geen openin
gen meer in deze relatie. Ze slapen niet meer bij elkaar. Carla denkt weer aan een 
scheiding, 

— Carla heeft zich de laatste trainingsbijeenkomst erg in de steek gelaten gevoeld 
door de trainers en de groep, 

— Carla meent dat therapie voor haar zinvoller zou zijn, maar gaat over een maand 
opnieuw aan een training deelnemen van dezelfde trainers. Carla had ook gewild 
dat Cor verder zou trainen (wat deze geweigerd heeft, wel heeft Cor — op aan
dringen van Carla — kontakt op willen nemen met een psychiater). 

De volgende fragmenten uit ons gesprek geven hier iets van weer. 
'Er zijn twee verschillende dingen: dingen puur van mezelf en dingen van onze rela

tie. Dat van mezelf, dat heb ik ook gewild en zo ben ik er ook heen gegaan, omdat ik 
het gevoel had: er zit bij mezelf iets niet goed en ik wil mezelf vinden. Daar heb ik 
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ook aan gewerkt en ik heb ook momenten gehad dat ik veel dichter bij mezelf ben 
gekomen. En daar was ik ook erg gelukkig mee. Maar dat zakt weer verschrikkelijk 
weg, ik kan mezelf niet meer vinden. En wat onze relatie betreft, ik wist altijd wel dat 
die niet goed zat, maar het is nu wel zo duidelijk op tafel gekomen en zo ontdaan van 
alle schijn dat ik daarvan erg geschrokken ben. We leven in een vreselijk koude 
atmosfeer samen, we raken elkaar niet aan, we zeggen alleen tegen elkaar wat nodig 
is, allemaal even oppervlakkig, ontzettend koud, En dan vraag ik me af: geef ik nog 
wel wat om hem. En soms denk ik van wel tn soms denk ik het is helemaal niet zo, 
het is puur: waar moet je anders naar toe als vrouw, je kunt geen oude schoenen 
weggooien voordat je nieuwe hebt. Maar als ik iemand anders tegen zou komen die 
me beter zou liggen dan stap ik zo over.' 

'Ik vond het een erg trieste zaak dat Cor niet verder wilde trainen, ik kan zo niet 
verder leven op deze manier. En ik heb daarover heel lang mijn mond gehouden, 
want dat is iets waar in die groepen wel erg aan gewerkt wordt: een ander nergens toe 
dwingen, een ander is vrij. Totdat ik op een gegeven moment dacht, dat kan nou wel 
wezen, maar wat zijn relatie met mij betreft mag ik toch ook wel een woordje mee
spreken. En toen heb ik het ook gezegd: je kunt niet van twee walletjes eten, je zult 
moeten kiezen: óf er iets aan doen óf uit elkaar gaan. Hij is toen naar een psychiater 
geweest, een keer en die heeft gezegd: stap maar in een groepstherapie. En daar gaat 
Cor straks aan beginnen. Hij is daar verschrikkelijk kwaad over geweest, want hij 
vindt dat ik hem erheen heb gestuurd. En ik begrijp 't wel, ik was ook eigenlijk blij 
dat hij zo kwaad was want toen liet hij tenminste eindelijk eens wat gevoel blijken, al 
was 't dan negatief. En ik begrijp 't ook wel, want volgens mij moet hij er vreselijk 
tegenop zien, dat was met die groepen ook altijd zo en dan moet hij iemand hebben 
die als spitsbal fungeert, en die funktie wil ik best vervullen. Maar het heeft me toch 
wel erg aangegrepen. Ik heb me eigenlijk altijd een blok aan zijn been gevoeld, en nu 
is het weer zo. En met mijn verstand zeg ik: dat is onzin en het is niet dat ik hem 
erheen drijf, je leeft naar omstandigheden.' 

'Ik ben door de training wel weer meer met mijn gevoel gaan leven. En aan een 
kant is dat een fijn gevoel en aan de andere kant krijg ik het er, in deze omstandig
heden, wel beroerder mee. Want als je je gevoelens toelaat ga je je relatie als negatief 
beschouwen. Dan neem ik niet meer van hem wat ik voorheen wel genomen had. Als 
hij iets doet wat mij een vervelend gevoel geeft dan zeg ik dat en dat deed ik voorheen 
niet. Ik kan niet zeggen dat ik er zo gelukkig mee ben dat ik zo 'echt' leef — er zijn 
momenten geweest dat ik er gelukkig mee was, een gevoel van vrede in mezelf had. 
Dat ik warmte van anderen, dat iemand van me hield, dat ik dat kon voelen. 

Ik heb ook het gevoel dat mijn andere relaties een stuk verbeterd zijn, en dat ik 
ook veel makkelijker echt kontakt kan maken, ook bij m'n kinderen. Al is dat 
natuurlijk ook erg anders, de ene dag of de andere, gewoon: afhankelijk van mijn 
eigen ingekapseld zijn. En dat inkapselen dat is een soort zelfbeschermingsreflex. 
Daar heb ik ook wel meer zicht op gekregen: dat ik mezelf eenzaam maak, door me 
terug te trekken. Ik maak me dan zelf eenzaam, de anderen doen het niet, ik doe het 
zelf. Dat heb ik erg goed geleerd daar. En mijn vriendin heeft me gezegd: jij bent zo 
veranderd, jij bent veel meer in staat om te laten weten wat er in je leeft. En als er iets 
tussen haar en mij is dan zou ik vroeger gezwegen hebben en er maar over heen 
gelopen hebben maar nu praat ik erover en dan komen we er altijd uit en dan krijg je 
een relatie nou dat is geweldig. Maar bij die vent daar lukt dat maar niet.' 'Ik geloof 
dat het een ontzettende grote oorzaak is dat ik altijd tegen die muren van Cor stoot. 
Daar ga ik dan aan kapot, met mijn gevoelens, dan mag ik niet meer voeten. Ik ben 
het me haast bewust, dan dood ik mijn eigen gevoelens. Ik geloof dat ik dat zelf doe. 
Maar daar moet ik toch af kunnen komen? Ik kan daar toch Cor niet de schuld van 
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geven?' 
'Ik denk dat het positieve wel is dat ik me meer bewust ben, dat ik dondersgoed 

weet hoe ik dingen doe — maar daarmee ben ik er nog niet uit.' 'Ik hou de schijn ook 
minder op. Gewoon zeggen: ik wil niet meer bij je slapen, nou dat zou ik vroeger niet 
zo makkelijk gedaan hebben. Ik heb er ook erg veel moeite mee gehad om die andere 
kamer voor mezelf echt in te richten, om daar te gaan slapen. Maar ik voel me er wel 
veel vrijer. En zolang ik niet vrij bij hem kan slapen wil ik daar maar slapen.' 

((als je nu weer op het punt van vóór de training stond en je zou weten wat je nu 
weet: zou je deelnemen of niet?)) 'Nee, ik geloof dat ik dan naar een therapie ging. 
Naar een adres waar ik regelmatig kan komen, waar ik het gevoel heb: daar kan ik 
komen. Dat gevoel heb ik nu niet, op dat punt heb ik me door de groep ontzettend in 
de steek gelaten gevoeld. Ik geloof wel, dat als wij niet eerst die encounter gedaan 
hadden — dààr hebben we gezien hoe moeilijk onze problemen liggen, en dat dat 
toch wel grotere problemen zijn dan de doorsnee mens heeft en dat wij veel meer in 
een groepstherapie thuis horen. Ik geloof niet dat ik vóór die training bereid was 
geweest om te zeggen: nu ga ik in een groepstherapie.' 

((hoe heb je je in de steek gelaten gevoeld door de groep?)) 'Na de tiende avond ben 
ik er ontzettend beroerd aan toe geweest en die hele les die eraan vastgeknoopt werd 
(bed.: de follow-up dag) was gewoon mijn laatste strohalm. Ik heb er toen ook ge
zegd, ik heb de hele dag gezegd ik kan niet verder, ik heb hulp nodig, ik weet niet 
hoe ik verder moet. En ik heb niet het gevoel dat ik die hulp gekregen heb. Terwijl ik 
het wèl heb laten merken, ik heb niet anders gedaan dan iedere keer te zeggen: ik 
weet niet hoe ik verder moet. Bij het tweede woord zat ik al te janken, ik heb zowat 
de hele dag gejankt ((kan je onder woorden brengen wat voor vorm van hulp je op dat 
moment gewild had?))... ((was dat troost, was dat 'n advies, was dat)) nou — als was 
't alleen maar geweest dat — ja, dat ze misschien nog 's gebeld hadden, en gezegd 
hadden: 'kom nog 's een keer —' 'wij kunnen er wel niet zoveel aan doen, maar wij 
weten van de situatie, je kunt nog 's praten' — als was 't alleen dat maar geweest. 
((heb je zelf mensen gevraagd: ik zou bij jullie wel 's langs willen komen, ik wil nog 
graag tegen jullie praten?)) nee — in die groep niet nee, er was ook niemand van wie 
ik dat eh — gewild had ((de trainers?)) nou — ja — ik durf dat ook niet zo goed ge
loof ik — want de trainster heeft ook wel gezegd: 'bel me nog 's op, dat heb ik dus 
ook niet gedaan... of omdat ik 't gevoel had... nou ja, als ik dan zo ben, waar zal ik 
het dan voor doen hè? 't Helpt toch allemaal niks. Zó ben ik echt geweest. En dan 
vraag ik me toch af: moet je iemand dan zó naar huis laten gaan'. Carla vertelt 
daarna nog dat de trainer die avond wel met haar haar gevoel van wanhoop verder 
uitgediept had, dat ze daar op dat moment iets aan had maar dat het haar later toch 
weer uit de vingers glipte: 'waarmee ik dus eigenlijk maar wil zeggen, dat de trainers 
en misschien de hele groep misschien helemaal niet het gevoel zullen hebben dat ik 
me in de steek gelaten voel. Want ja, in feite is er iets aan gedaan. Alleen ik had er 
geen zier aan. Na een paar dagen was het eh — ik kón gewoon niet.' 

Met al haar aarzelingen over of een training wel iets voor haar betekenen kan gaat 
Carla toch over een maand weer aan een training deelnemen. 'Soms, als ik zo vrese
lijk depressief ben, dan denk ik: god wat zal ik daar gaan doen. Maar als ik dan iets 
opgewekter ben — dan denk ik: ja, laat ik dan maar gaan, en laat ik dan in ieder 
geval maar zien da'k er zelf uitkom. Ik heb in de vorige groep toch ook wel momen
ten gehad dat ik zei: ik hoor hier niet, ik hoor in een therapie, dit is goed voor mensen 
dieminderverwegzijndanik, minder problemen hebben dan ik. Ik wil meer tijd, meer 
aandacht ook'. 'En soms denk ik: als ik ook maar dát beetje spirit had, dan zou ik 
zeggen: wat Cor doet moet hij zelf maar weten, ik wil er uit, ik wil hier uitkomen. En 
daarbij heb ik door die trainingen toch ook wel het bewijs gekregen — of het behoedt 
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me ervoor of althans — het is toch wel prettig om te weten dat 't mogelijk is, wat er in 
die vent zit dat dat er ook uit kan komen. Terwijl als je dat bewijs nooit gehad had 
dan zou je veel gauwer zeggen: ik schei er maar mee uit. En dat uit elkaar gaan ... 
ik zou 't vreselijk vinden, maar als het zo door gaat dan komt het er wel van hoor. 
Maar ik moet dan toch wel eerst méér mezelf vinden om dat aan te kunnen, ik moet 
niet meer zo heen en weer geslingerd worden als ik op het ogenblik word. Ik durf 
niets nieuws meer aan te pakken, laat staan zoiets!' 

Drie maanden later: Cor 
'Als jij me vraagt: heb je wat aan die training gehad of niet, dan denk ik onwille

keurig aan: ben je er in je huwelijksrelatie op vooruitgegaan. Nou in dat opzicht zeg 
ik nee. Ik ben veel losser van Carla momenteel, ze kan me eigenlijk niets schelen, ik 
heb het gevoel dat ik weg wil, dat ik wil breken. Wat ik vroeger niet had. En met 
mijn verstand zeg ik: nou dat is dan ergens goed. Ik heb geleerd om meer voor mezelf 
te zorgen, en daardoor komt gewoon regelmatig bij me op: ik ben ook eigenlijk gek 
ook, waarom blijf ik hier eigenlijk zo zitten — in deze situatie ja nou, daar geniet je 
niet, je hebt aldoor het gevoel dat er aldoor kritiek op je wordt uitgeoefend. En dat 
gevoel van mij is veel feller geworden, en ik geloof dat dat door de training gekomen 
is — want dát had ik een jaar geleden niet. Dat van die kritiek, dat is in feite een 
situatie zoals die al 15 jaar is, alleen ik deed vroeger veel meer zoals het hoorde, ik 
hield me makkelijker in de plooi. En dat gaat weg, het kan me niet zoveel meer sche
len. Vroeger schrok ik veel meer als Carla met een scheiding dreigde, dan ging er 
toch door me heen: wat zullen de mensen, je familie wel zeggen. Dat kan me nu niet 
meer zo schelen. Ik denk meer aan mezelf. En net zo goed voor de kinderen, die toch 
ook in die spanning blijven leven. Ik denk vaak: misschien doe ik wel veel meer 
kwaad door hier te blijven. Maar ik ervaar dit toch ook wel als een stuk verharding, 
een koelheid van me, die ik eigenlijk vervelend vind. Ik heb namelijk het gevoel dat 
ik ook tegenover andere mensen wat harder ben. Zo van: je zoekt 't zelf maar uit, ik 
moet aan mezelf denken, me tot m'n eigen probleem beperken. Vroeger dacht ik als 
maar over anderen: is er wat aan de hand, zou ik wat kunnen doen, moet ik wat doen 
— terwijl ik nu veel meer denk: wacht eens effetjes, zoek het nou maar zelf eens uit, ik 
heb er geen zin in, ik wil nou gewoon iets doen waar ik zelf plezier aan zou beleven — 
ik hunker er sterk naar dat ik nou zelf eens dronken zou zijn van plezier.' ((kun je 
van dingen genieten op dit moment?)) 'Toch eigenlijk van heel weinig dingen. Het is 
toch eigenlijk de sfeer waarin je verkeert — dat is een soort stroop die alles besmeurt. 
Ik kan me er geen moment aan onttrekken. Als ik eens een dag ga fietsen of een dag 
Amsterdam intrek — Carla laat me helemaal vrij, wat dat betreft kan ik haar niets 
verwijten, en ik vind het dan wel leuk, ik heb ook wel plezier, maar toch ook een 
gevoel van: je vlucht weg. En een soort schuldgevoel. En als we bij elkaar zijn — dan 
zitten we met de belading en belasting van een 15 jaar historie, waarin alles bijgeluid, 
bijbetekenis heeft gekregen. Voor Carla en voor mij precies hetzelfde. Dat is de 
stroop.' 

((als je nu weer op het punt van vóór de training stond en je zou weten wat je nu 
weet: zou je deelnemen of niet?)) 'Ia, dat zou ik wel doen denk ik. Omdat je er mensen 
getroffen hebt die je het beste willen geven wat ze hebben, dat is gewoon zo, dat 
ervaar ik ook. En verder omdat ik geen enkele mogelijkheid heb om er zelfstandig 
wat aan te doen. Ik kom geen stap verder. Het is gewoon zo. Ik heb ook wel niet het 
gevoel dat ik nou in die training zoveel stappen verder ben gekomen — maar ik denk 
dat dat gewoon in het proces noodzakelijk is, dat het bij de mate van afwijking hoort. 
Want als alles in een week, of in een paar weken, een paar uurtjes zou kunnen ge
beuren, waarom zijn dan die vijftien jaren zo verprutst?' ((je zou wèl weer deelnemen 
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— aan de andere kant heb je nu wel voor begeleiding door een psychiater gekozen en 
niet voor een training —)) 'nou ja ik heb wel een aversie gekregen tegen trainen — ik 
weet niet hoe — ik vind dus wel dat die trainingen enorm diep gaan, geen sterveling 
die zich daaraan kan onttrekken. En toch heb ik het gevoel: je ziet er wel wat je eigen 
gebreken zijn, en je ziet hoe dingen gebeuren — maar op de een of andere manier 
lukt het je niet om jezelf daarin te veranderen, om het beter te gaan doen. Je hebt 
alsmaar het gevoel datje voor jezelf demonstreert hoe het dan net niet moet. Je krijgt 
geen recept mee, waarvan je thuis kunt zeggen: neem dat maar in. En dan sta je 
eigenlijk een beetje zo van: ja, wat nou! en 't is ook wel het gevoel, om nou de zoveel
ste keer naar een training te gaan, dan heb ik het gevoel dat de trainers zullen 
zeggen: 'oh, daar heb je hem ook weer'. Terwijl ik zeker weet dat het tegenoverge
stelde het geval is, toch voel ik dat dan. Toen we van die laatste training weggingen 
zei de trainster: bel nog 's, want we zijn geïnteresseerd hoe 't met jullie gaat. Nou — 
ik doe dat niet, ik weet gewoon niet wat ik zeggen moet. Van zo ... eh ... het vriest 
weer.' 

We hebben Cor gevraagd naar enkele punten' waarop hij, los van de relatie met 
Carla, verandering had willen zien: 

((het uiten van gevoelens, ook tijdens de training)) 'Nee, dat lukt me nu niet, dat 
lukte me toen ook niet. Tijdens de training ben ik een paar keer gedubbeld door de 
trainer, als ik zei 'zus en zo' en dan kwam hij bij me staan en zei: bedoel je 'dat en 
dat' te zeggen? En dan zei ik verrek, dat wou ik zeggen. En op zulke momenten wist 
ik steeds niet wát ik dan anders gezegd had dan hij het zei. Op dat moment was ik 
volledig kwijt wat ik nog geen minuut geleden gezegd had. ((het dubbelen is voor jou 
geen stimulans geweest om je beter te leren uiten?)) Nee. En dat wil ik toch wel graag 
bereiken. Vandaar dat ik dus toch, hoe weinig zin ik er ook in heb, ik het nog 's pro
beer met een psychiater, in een groep. Ik ging dus eigenlijk naar een psychiater toe 
omdat ik dacht daar zit je lekker alleen, in een training ben je één van de twaalf. Nou 
douwt hij me toch weer in een groep, maar ja, goed ik neem aan dat hij er meer 
verstand van heeft dan ik. Zo bekijk ik 't. 

((en het wegglijden in het dromerige, het passieve in de hand krijgen?)) Ja, ik denk 
dat dat gebeurd is. Ik zou nou zeggen dat ik toch makkelijker uit die dromerij kom. 
Ik uit het lang niet altijd, maar ik geloof wel dat ik innerlijk bewuster voel. Ook dat 
ik de afstand tot Carla veel meer bewust ervaar, wat ik vroeger meer verdoezelde voor 
mezelf, ((angst in jezelf, je thuisvoelen in je huis?)) Die angst, dat is nog net zo. Ik 
ben wel wat onverschilliger geworden, althans tegenover Carla — zo van: stik jij 
maar. Maar die angst — nou één puntje wat ik dan wel geleerd heb is: dat het 
gewoon bij me hoort. So whatl En ik kan het makkelijker aksepteren — omdat ik in 
die training in de gaten heb gekregen, dat velen zo zijn. Hoe spontaan al die mensen 
ook zijn, dat ze eigenlijk met hetzelfde behept zijn, ieder op zijn eigen wijze. Dat 
maakt het wat makkelijker.' 

5.5. Gewilde veranderingen. 
Met ons onderzoek hebben we zicht willen krijgen op: wat kunnen mensen aan een 

parentraining hebben. En ook, meer specifiek, op: wat kunnen mensen aan een 
parentraining hebben als we vooral letten op die punten, waar zij vóór de training 
verandering in wilden? Hoe sluiten veranderingen na de training aan bij wensen van 
vóór de training? 

Gedeeltelijk hebben we dit punt willen ondervangen door bij de keuze en soms ook 
bij de konstruktie van vragenlijsten rekening te houden met die punten, waarop 
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respondenten uit het vooronderzoek verandering gewild hadden. Maar om meer 
inzicht te krijgen in de mate waarin veranderingen gewilde veranderingen zijn, zijn 
ook meer specifieke onderzoeksmethoden nodig: geen testbatterij voor de hele groep, 
maar een voor ieder persoon gespecificeerde lijst van doelstellingen. 
Een dergelijke op specifieke doelstellingen toegespitste evaluatie is bij gedragsthera
pieën al langer gebruikelijk. Wanneer we echter deze methode zouden volgen zouden 
we alsnog vierenzeventig cases moeten weergeven. Een andere methode, die dit 
bezwaar lijkt te ondervangen, is de zgn. 'goal attainment scaling' (van der Hart en 
Lange 1972, Bensing en Dekker 1973), een methode tot evaluatie van psychothera
pieën: op grond van de gegevens van een intakegesprek worden voor verschillende 
aspekten (probleemgebieden) vijf punten gespecificeerd: van —2 ('meest ongunstige 
behandelingsuitkomst, hoewel mogelijk') tot + 2 ('meest gunstige behandelingssuk-
ses dat mogelijk is'). Een voorbeeld van Bensing en Dekker: voor het probleemgebied 
'depressiviteit' van een kliënt worden mogelijke 'behandelingsuitkomsten' gespecifi
ceerd van —2: 'is elke dag depressief, blijft hele morgen in bed, verwaarloost huishou
den' tot +2: 'is minder dan lx per week depressief, blijft niet meer in bed liggen, is 
in staat soms wat extra's te doen, bijv. lekker koken'. Ook worden aan de verschil
lende schaaltjes (probleemgebieden) gewichten toegekend (b.v. veranderingen in 
iemands depressiviteit wegen zwaarder dan veranderingen in partnerrelatie van die
zelfde kliënt — of andersom). Na de behandeling wordt nagegaan op welk punt van 
iedere 'schaal' de ex-kliënt zich bevindt. De selektie van de probleemgebieden, de 
specifikatie van de schaalpunten, en de toekenning van gewichten, gebeuren door 
een onafhankelijke konstrukteur, eventueel in samenwerking met de therapeut. 

Op het eerste gezicht leent ons onderzoeksmateriaal zich erg voor toepassing van 
deze methode. Ik heb er echter een bezwaar tegen, en bij een poging deze methode 
toe te passen kwamen we een belangrijk struikelblok tegen. Beide punten bij elkaar 
deden ons besluiten niet door te gaan met deze methode van evaluatie. 

Mijn bezwaar: ik vind het niet juist om verschillende probleemgebieden (de de
pressiviteit van A, de verlegenheid van B, etc.) zonder meer bij elkaar op te tellen. 
En daarmee zou een inhoudelijk betekenisvolle weergave van wat met de goal-attain-
ment-scaling gemeten werd toch weer neerkomen op een weergave van — in dit geval 
— vierenzeventig cases. 

Het struikelblok bij de uitvoering is waarschijnlijk specifiek voor de situatie, 
waarin de konstrukteur de kliënt zelf is*. Het was voor de toekomstige deelnemers 
vaak erg moeilijk om in heel konkrete gedragstermen (nodig voor het konstrueren 
van de schalen) te praten over hun moeilijkheden. Wanneer een interviewer probeer
de een deelnemer te brengen tot konkreet 'labelen' en specificeren (bijv. voor 'depres
siviteit' aangeven dat en hoe vaak je maar in je bed blijft liggen, voor 'angst' aan
geven dat en hoe vaak je met hartkloppingen wegvlucht uit een café), dan had deze 

* dezelfde ervaring werd opgedaan door Yoga Pradip en Patrick Kickert, 1975, 
pag. 10. 
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interviewer nogal eens de indruk meer therapeutisch dan interviewend bezig te zijn. 
Dit terwijl een richtlijn voor de interviewers was om niet dieper in te gaan op aspekten 
waar de geïnterviewde zich op dat moment niet verder in wilde verdiepen, en om niet 
uitputtend te gaan doorvragen waar de geïnterviewde zich niet op zijn of haar gemak 
leek te voelen. 

In het hiernavolgende beschrijven we een andere, wel doorgevoerde methode om 
inzicht te krijgen in de mate van gewilde veranderingen (voor deelnemers- en kon-
trole-groep). Bij pre- en follow-up test werd aan alle deelnemers aan het onderzoek 
een lijst met twintig uitspraken voorgelegd (zie bijlage 14). 
We vroegen de mensen op deze lijst: 
α) aan te kruisen in hoeverre ze iedere uitspraak wel of niet op zichzelf van toepas

sing vonden, 
b) daarna hooguit S items uit te kiezen waar ze hun mening over zichzelf graag 

anders zouden zien. 

Op grond van de bij a verzamelde gegevens werd een kluster-analyse uitgevoerd 
waarna we zeven kleine klusters onderscheidden*: 
1) Relaties. Drie uitspraken die betrekking hebben op de mate waarin men afstand 

voelt tot andere mensen, zijn kontakten oppervlakkig noemt en graag zou willen 
verdiepen (items 1, 11 en 13). Alpha .76, щ .60. T.a.v. de in hoofdstuk 4 be
schreven variabelen het sterkst gekorreleerd met 'relatievaardigheden' (r=.53). 

2) Expressie. Twee uitspraken (items 2 en 9) m.b.t. de mate waarin men tevreden is 
over haar expressiviteit, щ .47, sterkste korrelatie met 'relatievaardigheden' 
(r=.59). 

3) Depressie. Twee uitspraken (items 3 en 6) m.b.t. eigen depressiviteit en zinloos
heid van leven, r̂ t .72, sterkste korrelatie met 'innerlijk welbevinden' (r=.65). 

4) Partnerrelatie. Twee uitspraken (items 4 en 18) m.b.t. tevredenheid over huwe
lijksrelatie en seksualiteit, r^ .68, sterkste korrelatie met 'evaluatie-perspektief' 
(r=.74). 

5) Zelfvertrouwen. Twee uitspraken (items 7 en 17) m.b.t. zelfvertrouwen en zelf
standigheid. rtt .65, sterkste korrelatie met 'zelfwaardering'. (r=.63). 

6) Vervreemding. Twee uitspraken (items 8 en 20) die betrekking hebben op inter
persoonlijke vervreemding, geringe betrokkenheid bij andere mensen, het gevoel 
door anderen niet gekend te worden, rtt.60, sterkste korrelatie met 'relatievaar
digheden' ( r = . 39). 

7) Zichzelf waarmaken. Drie uitspraken (items 10, 12 en 15) m.b.t. de mate waarin 
men datgene wat men wil en wat men als juist voelt, omzet in gedrag Alpha . 63, r^ 
58, sterkste korrelatie met 'innerlijk welbevinden' (.41). 

* omdat we in dit geval niet naar globale klusters op zoek zijn maar juist geïnteres
seerd zijn in nuances hebben we ons beperkt tot klustertjes van hooguit drie items. 
In bijlage 14 worden de interrelaties tussen deze klusters vermeld. 
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De bij b verzamelde gegevens (de reakties op de vraag, items uit te kiezen waar 
men zijn mening over zichzelf graag anders zou zien) beschouwen we als een aan
wijzing van 'gewilde veranderingen'. Wanneer een persoon tenminste één van de 
items van b.v. het klustertje 'relaties' uitkoos, namen wij aan dat zij op dat moment 
verandering wilde in dat aspekt van haar leven. 

In het hierna volgende willen we een indruk geven van de mate waarin de getrain-
den, die op een bepaald gebied verandering wilden, ook inderdaad veranderden: dit 
in vergelijking met de mensen uit de kontrolegroep, die op dat zelfde gebied veran
dering wilden, èn in vergelijking met de mensen uit de getrainde groep, die op dat
zelfde gebied geen verandering wilden. 

Ook deze methode levert nog geen werkelijk verfijnd beeld van 'gewilde verande
ringen' op: op de lijst van twintig uitspraken die het basismateriaal vormt zijn veel 
aanmerkingen mogelijk (zo vind ik nu dat ik er indertijd meer gedifferentieerde 
items m.b.t. de partnerrelatie aan toe had moeten voegen), en hetzelfde geldt voor de 
afhankelijke variabelen waar het wel of niet plaatsvinden van verandering aan afge
meten zal worden. Ook worden op deze wijze alleen veranderingen die vóór de trai
ning of therapie gewild werden, onderzocht, er wordt geen rekening gehouden met 
veranderingen in wat men wil veranderen (zie b.v. de ontwikkeling van Anton, in 
5.2.). En tenslotte: op deze wijze metend houden we geen rekening met de waar
schijnlijk heel belangrijke variaties in a) kognitieve helderheid die de deelnemers 
t.a. v. de voor hen relevante doelstellingen hebben en b) de intensiteit van de motivatie 
om op het voor hen relevante gebied te veranderen. 

De manier waarop dit onderdeel van het onderzoek uitgevoerd is, heeft beperkin
gen en gebreken. Wel hopen we hiermee een bijdrage te leveren aan een ontwikke
ling in de richting van meer gedifferentieerd onderzoek waarin rekening gehouden 
wordt met de voor iedere kliënt specifieke doelstellingen of probleemgebieden. 
Onderzoek, dat tenminste gedeeltelijk een uitgangspunt neemt in deze laatstge
noemde variabelen (zie ook Bare en Mitchell 1972), kan m.i. leiden tot een meer 
adekwate evaluatie van de zin en/of de onzin van trainingen. 

We hebben zeven gebieden onderscheiden waarop de deelnemers wel of niet wil
den veranderen. De zeven kriteria, waaraan we willen afmeten of er wel of geen 
verandering plaatsvond, zoeken we 
— waar dat zinnig lijkt in een sterk met het klustertje samenhangend sterker meet

instrument: — voor 'expressie' in 'relatievaardigheden', 
— voor 'depressie' in 'innerlijk welbevinden', 
— voor 'partnerrelatie' in 'evaluatie-perspektief', 
— voor 'zelfvertrouwen' in 'zelfwaardering' 

— waar de samenhang met een sterker meetinstrument minder uitgesproken is en 
het klustertje zelf wel een redelijke hertestbetrouwbaarheid heeft: in de follow-
upskore op het klustertje zelf (voor 'relaties', 'vervreemding' en 'zichzelf waar
maken'). 
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De resultaten worden in tabel 21 weergegeven (omwille van de leesbaarheid uitge
drukt in z-skores). Globaal hierover het volgende: 

Tabel 21. Verandering ;n als gewilde verandering 

Muster 

(kriterium 
variabele) 

Relaties 
(relaties) 

Expressie 
(re.vaard.) 

Depressie 
(inn.welb.) 

Partnerrel. 
(evaluatie) 

Zelfvertrouwen 
(zelfwaard.) 

Vervreemding 
(vervreemding) 

Zz. waarmaken 
(zz. waarmaken) 

Groep 

Deeln. 
Kontr. 

Deeln. 
Kontr. 

Deeln. 
Kontr. 

Deeln. 
Kontr. 

Deeln. 
Kontr. 

Deeln. 
Kontr. 

Deeln. 
Kontr. 

Wel gekozen voor verandering 

η 

23 
16 

19 
15 

7 
9 

15 
21 

21 
18 

16 
13 

17 
17 

gemiddelde 
pre-skore 

op kriterium-
variabele, 

in ζ-waarde 

- 0 . 4 0 
- 0 . 0 3 

—0.45 
- 0 . 4 2 

- 0 . 9 8 
—0.38 

—0.47 
—0.14 

—0.37 
—0.20 

—0.44 
- 0 . 7 5 

- 0 . 4 4 
- 0 . 3 5 

gemidd. 
foUow-

up 
skore 

+ 0.56 
+ 0.09 

+ 0.41 
- 0 . 0 8 

- 0 . 5 6 
- 0 . 3 2 

+ 0.15 
—0.09 

+ 0.40 
—0.05 

+ 0.33 
- 0 . 5 7 

+ 0.19 
- 0 . 2 6 

Niet gekozen voor verandering 

η 

14 
20 

18 
21 

30 
27 

21 
15 

16 
18 

21 
23 

20 
19 

gemiddelde 
pre-skore 

op kriterium-
variabele, 

in z-waarde 

+ 0.36 
+ 0.18 

+ 0.11 
+ 0.62 

+ 0.13 
+ 0.14 

+ 0.74 
+ 0.29 

+ 0.31 
+ 0.25 

—0.15 
+ 0.48 

+ 0.35 
+ 0.33 

gemidd. 
follow-

up 
skore 

+ 0.42 
+ 0.59 

+ 1.00 
+ 0.48 

+ 0.76 
+ 0.27 

+ 0.76 
- 0 . 2 4 

+ 0.98 
+ 0.42 

+ 0.47 
+ 0.48 

+ 0.83 
+ 0.41 

Ten eerste een vergelijking tussen de getramden (die op een bepaald gebied veran
dering wilden) en kontrolepersonen (die op datzelfde gebied verandering wilden). De 
getrainden waren na drie maanden op ieder gebied méér veranderd in de richting van 
tevredenheid (met relatievaardigheden, met zelfwaardering, etc.) dan de kontrole
personen die op datzelfde gebied verandering wilden. Dit verschil is het meest uitge
sproken bij 'relaties', en het minst uitgesproken bij 'depressie'. 

De 37 getrainde personen maakten bij elkaar 118 keuzes t.a.v. gewilde verande
ring (gemiddeld 3,2 per persoon) en 36 kontrolemensen maakten bij elkaar 109 
keuzes (3,0 per persoon). Het aantal mensen, dat drie maanden later op tenminste 
één van de door hen gekozen gebieden veranderd was in de richting van méér tevre
denheid (met relatievaardigheden, hogere zelfwaardering etc.) is: 25 van de getrain
den (68%) en 12 van de kontrolemensen (33%). Het aantal mensen, dat op minstens 
één van de eerder door hen gekozen gebieden veranderd was in de richting van nog 
minder tevredenheid is: één van de getrainden (3%) en zeven van de kontrolemensen 
(19%). 
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Wanneer we uitgaan van het totaal aantal keuzes: 

Tabel 21-a. Verandering (vlg. individueel kriterium) bij gewilde verandering, 
voor deelnemers- en kontrolegmep 

groep 

Deeln. 
Kontr. 

totaal 
aantal 
keuzes 

118 
109 

sterke 
positieve· 

verandering 

14(12%) 
5( 5%) 

positieve 
verandering 

28 (24%) 
14(13%) 

geen 
verschil 

75 (64%) 
83 (76%) 

negatieve 
verandering 

0(0%) 
4(4%) 

sterke 
negatieve 

verandering 

1(1%) 
3 (3%) 

• Een 'positieve* verandering kan hier inhouden: meer tevredenheid over relaties met 
andere mensen, met de huwelijkspartner, meer relatievaardigheden, meer zelfwaarde
ring, meer innerlijk welbevinden, minder gevoelens v. tussenmenselijke vervreemding, 
meer zichzelf waarmaken. 

Bij uitsplitsing naar kategorie blijkt (evenals uit tabel 21) dat ook volgens dit indi
viduele kriterium het verschil tussen deelnemers en kontrolegroep het grootst is op 
het gebied van 'relaties' en het kleinst op het gebied van 'depressie'. Globaal kan ge
zegd worden dat tweederde van de getrainden en éénderde van de kontrolemensen in 
een positieve richting veranderd waren op minstens één van de (gemiddeld drie) ter
reinen waarop zij drie maanden eerder aangaven, te willen veranderen. 

Tot zover, gezien de eerder in hoofdstuk IV besproken gegevens, geen verrassend re
sultaat. Ik ben meer geïntrigeerd door de uitkomsten van de tweede vergelijking: tus
sen getrainden die op een bepaald gebied verandering wilden en getrainden, die op dat
zelfde gebied géén gewilde verandering aangaven. Mijn veronderstelling was, dat 
wanneer men toegespitst is op verandering op een bepaald gebied van het persoonlijk 
funktioneren, men bereid is energie te stoppen in een verder aftasten van hoe men op 
dat gebied funktioneert, van waaruit mogelijk verandering, nieuw gedrag zal optreden 
en dat een parentraining een gelegenheid biedt om dit proces te intensiveren. Met an
dere woorden: ik verwachtte dat getrainden, die aangaven op een bepaald gebied te 
willen veranderen, méér zouden veranderen dan de getrainden die op datzelfde gebied 
géén gewilde verandering aangaven. Maar op slechts twee van de zeven gebieden vin
den we resultaten in de veronderstelde richting: bij gewilde veranderingen in de mate 
van oppervlakkigheid van 'relaties' met mensen, en in de evaluatie van de relatie met de 
partner. Op de andere gebieden blijkt geen duidelijk verschil tussen deze twee groepen 
getrainden. Bij 'depressie' blijkt zelfs een heel zwakke tendens in de tegenovergestelde 
richting, die eerder in hoofdstuk 4 verondersteld werd: hoe minder je toegespitst bent 
op 'gelukkig worden', des te groter de kans, datje wat vaker ervaringen van geluk hebt. 

Wanneer we uitgaan van het totaal aantal malen, dat op een bepaald gebied wel of 
geen verandering gewild was binnen de getrainde groep: (zie tabel 21-b) 
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Tabel 21-b. Verandering (v/g. individueel kriterium) binnen deelnemersgroep bij keuze 
voor verandering en niet-keuze voor verandering. 

keuze 

wel gekozen 
gebied 
niet gekozen 
gebied 

aan
tal 

118 

140 

sterke 
positieve· 

verandering 

14(12%) 

7( 5%) 

positieve 
verandering 

28 (24%) 

26(19%) 

geen 
verschil 

75 (64%) 

101 (72%) 

negatieve 
verandering 

0(0%) 

5 (4%) 

sterke 
negatieve 

verandering 

1 (1%) 

1 (1%) 

* 'positieve' verandering: als in tabel 21-a. 

Er blijkt binnen de getrainde groep slechts een zwakke samenhang te bestaan 
tussen het wel of niet aanwijzen van een bepaald gebied van funktioneren vóór de 
training, en het wel of niet veranderd zijn op dat gebied drie maanden na de trai
ning*. Bij uitsplitsing naar kategorie blijkt, ook volgens het individuele kriterium 
voor verandering, deze samenhang beperkt tot de kategorieën 'relaties' en 'partner
relatie'. 

Een mogelijke verklaring (die niet op zal blijken te gaan) leek mij het volgende. 
Uit de interviews met deelnemers heb ik de indruk, dat de deelnemers onderling ver
schillen in de mate, waarin ze bereid zijn zelf te veranderen (versus het hopen op 
veranderingen in hun omgeving, waaronder: in hun partner). Laten we als voorbeeld 
twee mensen nemen, die beiden hun partnerrelatie willen verbeteren, beter kontakt 
met hun partner willen. Persoon A brengt dat als volgt onder woorden: ik wil me 
tegenover mijn partner beter leren uiten — of beter leren luisteren — of onafhanke
lijker durven opstellen — etc. De — hier gestereotypeerde — reaktie van persoon В 
is: ik wil een beter relatie, of beter kontakt. Bij doorvragen blijkt dan meestal be
doeld te worden: ik wil dat mijn partner zich niet meer zo afsluit, of ik vind dat ik er 
recht op heb te weten wat er in mijn partner omgaat, of: ik zou willen dat mijn 
partner zich niet zo afhankelijk tegenover me opstelde. Wanneer we nu naar de uit
spraken uit de lijst, waaruit de gewilde veranderingen gekozen werden, kijken (bij
lage 14) blijkt dat de items uit 'relaties', 'partnerrelatie' en 'vervreemding' het 
meeste ruimte bieden voor 'B'-interpretaties. De items uit de andere klusters ver
wijzen duidelijker naar eigen gedrag en beleven. Mijn gedachtengang was verder als 
volgt: ik denk dat 'B' keuzen vaker zullen voorkomen bij mensen' die nog niet eerder 

* de gegevens van de posttest voor zover die beschikbaar zijn, komen (zowel voor 
deze als de vorige vergelijking) overeen met die van de follow-up. Om de leesbaar
heid van de tabellen wat groter te maken zijn de posttestgegevens hier niet ver
meld. Wat over 3 maanden na de training gezegd wordt geldt echter, in grote lij
nen, ook voor de postmetingen. 
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aan een training hebben deelgenomen (en 'A' keuzen vaker bij mensen met eerdere 
trainingservaring), uit een andere analyse (besproken in het hierna volgende hoofd
stuk) weten we dat een eerste training tot relatief meer veranderingen leidt, mogelijk 
zijn dus de hiervoor besproken resultaten vertekend doordat onder de mensen die 
verandering wilden in 'relaties', 'partnerrelatie' of 'vervreemding' zich méér mensen 
zonder vroegere trainingservaring bevinden. Bij uitsplitsing van de 'gewilde verande
ringen' naar het wel of niet eerder aan een training deelgenomen hebben, blijkt deze 
verklaring echter niet op te gaan. Voor de 'partnerrelatie' blijkt zelfs een tendens in 
de tegenovergestelde richting: 

Tabel 21-е. Keuzes voor verandering van deelnemers mei en zonder vroegere 
trainingservaring. 

Aantal personen dat verandering wilde in: 

trainings
ervaring 

wel eerder 
getraind 
niet eerder 
getraind 

η 

17 

20 

'relaties' 

9 

14 

'expres
sie' 

8 

11 

'depres
sie' 

3 

4 

'partner
relatie' 

10 

5 

'zelfver
trouwen 

9 

12 

'ver
vreem
ding' 

6 

10 

'zichzelf 
waar

maken' 

8 

9 

De gegevens van deze paragraaf samenvattend: 
— Mensen die zich voor een training (of therapie) opgegeven hebben, en die aange

ven op bepaalde punten verandering te willen, zijn drie maanden later op het ge
noemde punt vaker veranderd wanneer ze in die tussenliggende tijd inderdaad 
aan een training deelgenomen hebben. Twee-derde van de getrainden verander
de in positieve richting op minstens één van de (gemiddeld drie) gebieden waar
op zij verandering wilden, tegenover één-derde van de kontrolegroep. 

— Binnen de groep getrainden bestaat alleen voor de kategorieën 'relaties' en 'part
nerrelatie' een duidelijke samenhang tussen vooraf gewilde verandering en latere 
feitelijke verandering. Mensen die bij de pre-test aangaven veranderingen te wil
len in hun 'relaties' of in hun 'partnerrelatie' waren — gemiddeld — drie maan
den later meer tevreden met die relaties, terwijl de mensen die bij de pre-test niet 
aangaven op deze gebieden verandering te willen, — gemiddeld — ook niet ver
anderden. Mensen die bij de pre-test aangaven verandering te willen op andere 
gebieden ('expressie', 'depressie', 'vervreemding', 'zelfvertrouwen' en 'zichzelf 
waarmaken') blijken drie maanden later op deze gebieden echter niet meer ver
anderd te zijn dan die mensen, die bij de pre-test niet aangaven op deze gebieden 
te willen veranderen. 
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VI. WIE VERANDERT EN WIE NIET? 

Uit de voorgaande hoofdstukken is gebleken dat — in grote lijnen — een derde 
van de getrainden sterk 'positief' verandert, een derde in geringe mate 'positief', en 
een derde niet of in 'negatieve' richting verandert. Er bleek, voor zover we uit ons 
materiaal konden nagaan, slechts een zwakke samenhang te bestaan tussen het 
gebied waarop men vóór de training verandering wilde en feitelijke verandering op 
dat gebied drie maanden later. 

Ook zijn (zie bijlage 6) in de veranderingen verschillende patronen herkenbaar: 
sommigen zijn vlak na de training zeer sterk veranderd maar 'vallen terug', anderen 
vallen niet terug, sommigen veranderen nauwelijks tijdens de training maar wel in de 
maanden daarna, anderen ook niet in de maanden daarna. De vraag komt op: wie 
verandert, en wie niet, en wie verandert volgens welk patroon? In dit hoofdstuk 
zoeken we naar enkele antwoorden op deze vragen. 

In 6.1. gaan we na, of de mate van verandering samenhangt met de leeftijd, sekse, 
relatieduur en relatiewaardering van de getrainden, met het feit of deze training wel 
of niet hun eerste trainingservaring was, met de mate, waarin men vóór de deelname 
door de training verandering verwacht, en met de perceptie die men vóór de deel
name van 'trainingen' heeft. Ook kijken we of er een samenhang bestaat tussen de 
mate van 'interne beheersing' van een persoon en haar patroon van verandering. 

In 6.2. gaan we na, of gebeurtenissen tijdens de training (zoals waargenomen door 
de getrainde) samenhangen met latere verandering. 

In 6.3. en 6.4. nog twee andere onderwerpen. In de literatuur rondom trainingen 
wordt vrij veel aandacht besteed aan de mogelijkheid van 'casualties', mogelijke 
negatieve gevolgen van trainingen. In 6.3. geef ik iets weer van wat anderen op dit 
punt geschreven hebben, ik bespreek een paar ideeën die dit bij me oproept, en aan 
de hand van verschillende kriteria wordt nagegaan in hoeverre binnen de hier onder
zochte groep sprake is van 'casualties': van mensen voor wie negatieve gevolgen °.an 
hun deelname overheersend waren. 

In 6.4. nog een andere vraag: wie scheidden en wie niet? In de getrainde groep 
kwamen drie echtscheidingen voor, en in de kontrolegroep twee. Ik probeer in 6.4. 
een beeld te geven van hoe de training wel en niet een rol speelde in het scheiden van 
de drie getrainde paren, en van hoe de betrokkenen hun scheiding evalueerden. Ook 
gaan we na in hoeverre het scheiden (van getrainden en niet-getrainden) samenhangt 
met kenmerken van hun relatie zoals die uit de pretestgegevens naar voren komen. 

Nog een opmerking ter afsluiting van deze inleiding. Uit ander onderzoek rondom 
trainingen (т.п. Lieberman Yalom en Miles 1973, zie ook pag. 31) is bekend dat de 
persoon van de trainer een rol speelt in wat deelnemers aan trainingen uit hun deel
name halen. Ook de bij ons onderzoek verzamelde data wijzen in die richting: de ene 
trainer is 'effektiever' dan de andere. We besloten deze uitsplitsing van de data niet 
gedetailleerd te rapporteren om de kombinatie van de hierna volgende redenen: 
a) bij uitsplitsing naar trainer worden de subgroepen erg klein, zodat deze gegevens 
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minder betrouwbaar moeten worden geacht, en b) rapportage van deze uitsplitsing 
kan hooguit leiden (voor insiders) tot mogelijke identifikatie van bepaalde personen 
als meer of minder effektief, wat zeker gezien het bij a) genoemde niet wenselijk is, 
terwijl gezien de opzet van dit onderzoek (we hebben geen metingen t.a.v. 
trainersgedrag verricht) het niet mogelijk is om meer relevante uitspraken te doen 
t.a.v. de samenhang tussen 'effekt' en persoonlijkheids- of gtdragskenmerken van 
trainers. 

6.1. Het verband tussen verandering en enkele pretestgegevens. 
Als kriterium voor 'verandering' in deze en de hierna volgende paragraaf kiezen we: 

meestal voor veranderingen in de 'zelfwaardering' en soms voor veranderingen in 
'evaluatie-perspektief' of in 'perceptie-akkuraatheid'. Als we kijken naar de manier, 
waarop vooruitgang op de verschillende variabelen onderling met elkaar samenhangt 
(zie interkorrelatiematrix bijlage 15) blijkt, dat een vooruitgang in de zelfwaardering 
(en in innerlijk welbevinden) het meest frekwent samenhangt met vooruitgang op de 
andere afhankelijke variabelen. Om die reden hanteren we, in deze en in de volgende 
paragraaf, meestal de zelfwaarderingsskore als kriterium voor wel of niet veranderen. 
Met uitzonderingen: soms vind ik verandering in de partnerrelatie (evaluatie en/of 
perceptie-akkuraatheid) meer relevant. 

6.1.1. Leeftijd, relatieduur en relatiewaardering 
De leeftijd van de getrainden (die in onze onderzoeksgroep varieerde van 22 tot 51 

jaar) blijkt niet samen te hangen met de mate, waarin zij van de training profiteer
den. Er is geen aanwijzing, dat deelname aan een training bij jongere mensen tot 
meer toename van de zelfwaardering leidt dan bij oudere mensen, of andersom. Dit 
is in overeenstemming met de gegevens van Mclntire (1973), die bij een groep 
deelnemers die in leeftijd uiteenliepen van 22 tot 60 jaar geen verband vond tussen 
leeftijd en toename van zelfwaardering (zowel direkt na de training als bij een follow-
up na eenjaar). In onze getrainde groep zijn, bij konstanthouden van de pretest-
skores zelfwaardering, de partiële korrelaties tussen: 
leeftijd en postmeting zelfwaardering + . 11 (n.s.) 
leeftijd en follow-up zelfwaardering —.14 (n.s.) 

De relatieduur (gemeten vanaf het begin van het samenwonen) van de getrainden 
blijkt wel samen te hangen met de mate, waarin men drie maanden later veranderd 
is in de evaluatie ('evaluatie-perspektief') van zijn of haar partnerrelatie. Korter-
samenwonenden worden, vaker dan langer-samenwonenden, positiever in hun evalu
atie van hun partnerrelatie. Deze samenhang is des te betekenisvoller wanneer we 
bedenken, dat in het pre-testmateriaal al een verschil tussen korter en langer samen
wonenden bestaat: hoe langer de relatieduur, des te minder positief de evaluatie van 
de partnerrelatie (r=—.27 bij n=90, pre-testmateriaal). Dit verschil tussen korter 
en langer samenwonende partners is na drie maanden nog groter geworden. Echter: 
in de kontrolegroep vinden we een vergelijkbaar proces. Met andere woorden: in 
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beide groepen zien we, dat het voor korter samenwonenden makkelijker is om een 
negatieve evaluatie van hun partnerrelatie te herzien, dan voor langer samenwonen
den — of men nu van een training gebruik maakt of niet. 

Bij konstanthouden van de pretestskores 'evaluatie-perspektief' zijn de partieële 
korrelaties tussen: 
— relatieduur en post 'evaluatie': voor getrainden —.17 (n.s.) en voor de kontrole-

groep .04 (n.s.); 
— relatieduur en follow-up 'evaluatie': voor getrainden —.56 (p <.001) en voor de 

kontrolegroep —.29(p <.05). 
Naast deze samenhangen tussen relatieduur en relatiewaardering enerzijds, en rela
tieduur en vooruitgang in de relatiewaardering anderzijds, blijkt toch, dat vooral de 
deelnemers met een (bij de pretest) lage relatiewaardering vooruitgaan in hun relatie
waardering (tabel 22). 

Tabel 22. Samenhang tussen oorspronkelijke relatiewaardering en vooruitgang 
relatiewaardering, vlg. individueel kriterium (als in tabel 5-b p. 64) 

Pretest 
evaluatie-
skore 

93 en hoger 

74—92 

55-73 

3 6 - 5 4 

35 en lager 

groep 

deeln. 
kontr. 
deeln. 
kontr. 
deeln. 
kontr. 
deeln. 
kontr. 
deeln. 
kontr. 

η 

10 
3 
9 

13 
7 
8 
8 
9 
4 
3 

PRE-POST 

meer of 
veel 
meer 
r.w. 

n.m.* 
n.m. 

2 
1 
3 
0 
5 
2 
2 
0 

geen 
verschil 

9 
2 
6 

10 
3 
8 
3 
7 
2 
3 

minder 
of veel 
minder 

r.w. 

1 
1 
1 
2 
1 
0 
0 
0 

n.m.* 
n.m. 

in 

PRE-FOLLOW-UP 

meer of 
veel 
meer 
r.w. 

n.m.* 
n.m. 

2 
1 
3 
2 
6 
3 
0 
1 

geen 
verschil 

9 

6 
2 
2 

minder 
of veel 
minder 

r.w. 

1 
2 
0 
5 
1 
1 
0 
0 

n.m.* 
n.m. 

geen 
gege
vens 

— 
— 
— 
— 
— 

— 
2 
2 

* n.m. = niet meetbaar. Bij een pretestskore van 93 of hoger is in verband met de 
theoretische range van de test geen 'verbetering' volgens het individueel kriterium 
meetbaar. Bij een pretestskore van 35 of lager is geen 'verslechtering' meetbaar. 

Het zijn vooral de kort-samenwonende partners met een lage relatiewaardering die 
de waardering van hun partnerrelatie in een positieve richting wijzigen, en dit ge
beurt v/at vaker bij deelname aan een training dan bij niet-deelname. 
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6.1.2. Sekse 

Wat het man- of vrouw- zijn van de getrainden betreft: in het vierde hoofdstuk 

bespraken we verschillen tussen de seksen in variabelen, die betrekking hebben op 

de partnerrelatie. Als we naar de andere afhankelijke variabelen kijken geldt in grote 

lijnen: de sekse van de getrainden speelt slechts een geringe rol in wat men uit de 

deelname aan de training haalt, mannen en vrouwen profiteren in ongeveer gelijke 

mate van hun deelname — of anders gezegd: hun deelname draagt nauwelijks bij tot 

het nivelleren van in deze groep bestaande verschillen tussen de seksen, (tabel 23). 

Tabel 23. Gemiddelde pre-, post- enfollow-up shores van deelnemers m 
ζ-waarden*, naar sekse 

Afhankelijke variabele: 
Zelfwaardering 
Innerlijk welbevinden 
Interne beheersing 
Relatievaardigheden 
Gelegenheid tot kontakt... 

mannen, η = 19 

pre 
+ .31 
+ .24 
+ .06 
—.34 
- . 3 0 

post 
+ .85 
+ .68 
+ .08 
g.g. 
g-g-

f.u. 
+ .86 
+ .92 
+ .08 
+ .68 
+ .59 

vrouwen, η = 19 

pre 
—.43 
—.41 
- . 2 8 
- . 2 0 
—.37 

post 
+ .34 
+ .03 
- . 3 0 
g-g. 
g.g· 

f.u. 
+ .46 
+ .11 
- . 3 0 
+ .53 
+ .43 

* de z-waarden, hier en in de rest van hoofdstuk VI, zijn berekend uitgaande van het 
gemiddelde en de standaardeviatie (op de betreffende variabele) over al het 
beschikbare pretestmateriaal (n = 90,43 mannen en 45 vrouwen). 

Alleen in 'zelfwaardering' wordt het verschil tussen de seksen wel kleiner: vrouwen 

gaan meer dan mannen vooruit in hun zelfwaardering. Verder gaan mannen, wat 

meer dan vrouwen, vooruit in relatievaardigheden. Wanneer we het individuele kri-

terium voor verandering hanteren: in de week na de training hebben drie mannen en 

negen vrouwen meer of veel meer zelfwaardering. Drie maanden na de training 

hebben vier mannen en negen vrouwen meer of veel meer zelfwaardering, en tien 

mannen en vijf vrouwen hebben meer of veel meer relatievaardigheden. De richting 

van deze tendenzen is een nadere bespreking waard. 

Ten eerste: de hier beschreven tendenzen stemmen overeen met een tendens in de 

gegevens die verkregen werden via een open vraag naar veranderingen in het omgaan 

met mensen (hoofdstuk 4.5.): mannen tonen wat vaker verandering in de kategorie 

'kommunikatie-zenden' (6 geverifieerde veranderingen voor mannen vs. 3 voor vrou

wen), vrouwen daarentegen wat vaker in de kategorie 'zelfvertrouwen' (2 geverifieer

de veranderingen voor mannen vs. 7 voor vrouwen). 

Verder stemmen de tendenzen overeen met een verschil tussen de seksen bij het 

aangeven van gewilde veranderingen (hoofdstuk 5.5.): 74% van de mannen vs. 32% 

van de vrouwen wil verandering in 'expressie', 84% van de vrouwen vs. 26% van de 

mannen wil verandering in 'zelfvertrouwen'. 
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Deze tendenzen verwijzen weer naar verschillen in de manier waarop in onze kui
tuur mannen en vrouwen grootgebracht worden: mannen zouden zelf-expressief 
gedrag wat meer afleren, en minder 'self-disclosing' zijn dan vrouwen, vooral voor 
zover het de expressie van positief affekt (iemand aardig vinden, je met iemand ver
bonden voelen) en het toegeven van eigen zwakheden en kwetsbaarheid betreft. 
Vrouwen daarentegen leren agressief en assertief gedrag meer af dan mannen, en zij 
leren hun bron van zelfwaardering meer zoeken in de waardering door anderen dan 
in hun eigen handelen, dit in tegenstelling tot mannen, (voor deze sekse-verschillen 
zie o.m. Balswick en Peek 1971, Carlson 1971, Rollender 1972, Jourard 1971, Kagan 
en Moss 1964, Maccoby 1967, Maccoby en Jacklin 1974). De tendenzen in onze 
onderzoeksresultaten zijn interpreteerbaar in een breder kader: deelnemers en deel
neemsters ervaren een inkongruentie die samenhangt met sekserol-typisch gedrag, 
en protesteren tegen hun 'top-dogs', de 'verinnerlijkte van buiten af opgelegde maat
staven': mannen willen expressiever worden, zich emotioneel meer uiten, en na de 
training zeggen zij meer 'relatievaardigheden' te hebben, vrouwen willen meer zelf
vertrouwen, zich meer in staat voelen op eigen benen te staan, en na de training 
geven zij een hogere zelfwaardering aan. 

Als de 'gemiddelde' man en de 'gemiddelde' vrouw ieder met een door hun sekse-
rol bepaalde inkongruentie leven, hoe gaat het dan waar mannen en vrouwen met 
elkaar samenleven? Het sekserol-typisch gedrag is in het traditionele-institutionele 
huwelijk (zie ook p. 33-34) m.i. vrij funktioneel gedrag. Wel zullen, met name in 
kinderloze huwelijken, moeilijkheden voorkomen doordat de 'gemiddelde' vrouw 
haar bron van zelfwaardering zoekt bij waardering door anderen en saamhorigheid 
met anderen, en de 'gemiddelde' man aan gevoelens van waardering en saamhorig
heid minder uiting geeft. Maar deze emotionele uitwisseling staat bij 'traditionele' 
partners niet bovenaan het rijtje waarden waaraan de tevredenheid met de partner
relatie afgemeten wordt. En voor de in dit huwelijk belangrijker geachte man-domi-
nantie, maatschappelijke status van de man en de (huis-)vrouwelijke taakvervulling 
is het beschreven sekserol-typisch gedrag waarschijnlijk erg funktioneel. 

Maar waar een oriëntatie op kameraadschapswaarden ontstaat wordt datzelfde 
gedrag dysfunktioneel. De hiervoor omschreven kortsluiting tussen de inexpressivi-
teit van de 'gemiddelde' man en de vraag om waardering van de 'gemiddelde' vrouw 
kan nu een belangrijke bron van onvrede worden. Daarbij kan de in kameraad
schapshuwelijken belangrijk geachte autonomie van de partners onderling belem
merd worden door de mindere assertiviteit van de 'gemiddelde' vrouw. 

Hiermee komen we bij een onder meer door Martin en Bird (1959) en Bird en 
Martin (1959) beschreven huwelijkspatroon: de 'liefdeszieke' vrouw en de 'koude, 
zieke' man, een vrouw die zich emotioneel tekort gedaan voelt bij een man die daar 
heel erg 'kalm en redelijk' onder blijft. Ryder (1970) meent dat dit patroon zo vaak 
voorkomt dat hij spreekt van het huwelijkssyndroom. (In de in hoofdstuk 5 bespro
ken cases uit ons onderzoek treffen we elementen uit dit 'syndroom' aan in de relatie 
van Bert en Bea en in de relatie van Carla en Cor). 

165 



In dit verband nog een gegeven uit de typen-analyse die Frenken (1976) uitvoerde 
over verschillende gegevens van huwelijkspartners uit de sociaal-ekonomische mid
denklasse. Het 'konfliktueuze' huwelijkstype (waarin de partners overwegend derti
gers zijn, waarin de ontevredenheid met de relatie en de tendens tot huwelijksverla-
ting hoog zijn) onderscheidt zich van de andere vier huwelijkstypen* door een lage 
zelfwaardering (Rosenbergs self-esteem) van de vrouwelijke partner. En Nevejan 
(1973, p. 227) merkt op dat in parengroepsbehandelingen vaak een emancipatiepro
ces van de vrouwen tegenover de mannen voorkomt. 

Terug naar de door ons gevonden verschillen in verandering tussen de seksen. In 
het begin van deze paragraaf werd al gesteld dat deze verschillen minimaal zijn: er is 
slechts sprake van zwakke tendenzen. De richting van deze tendenzen (meer zelfver
trouwen voor vrouwen, meer expressiviteit en relatievaardigheden voor mannen) 
stemt echter overeen met de richting, die verwacht kan worden bij een groeiproces 
dat een vermindering van van buitenaf opgelegde maatstaven zou inhouden (daarbij 
wil ik, naast een emancipatieproces van vrouwen, evenzeer van een emancipatiepro
ces van mannen spreken). De richting van deze tendenzen impliceert ook verande
ringen in gedrag en beleven in een richting die binnen kameraadschapshuwelijken 
meer funktioneel is (en die binnen traditionele-institutionele huwelijken gedeeltelijk 
dysfunktioneel is). Tenslotte: vanuit deze achtergrond vind ik ook de in 4.7. bespro
ken tendenzen tot verschillen tussen de seksen meer inzichtelijk worden: mannen 
tenderen ertoe meer verbondenheid in hun partnerrelatie waar te nemen, vrouwen 
tenderen ertoe deze relatie als meer intens te beschrijven, wat m.i. een gevoel van 
individuatie tegenover je partner veronderstelt**. 

6.1.3. Trainingservaring, verwachtingen van de training en trainingsperceptie. 
In het vierde hoofdstuk werd vermeld, dat in het pre-testmateriaal de mensen met 

vroegere trainingservaring zich in veel opzichten onderscheidden van mensen, die 
nog niet eerder aan een training hadden deelgenomen. De mensen met vroegere 
trainingservaring hadden meer zelfwaardering, relatievaardigheden en gelegenheid 
tot kontakt, beoordeelden hun partnerrelatie als intenser en meer konfronterend, 
tendeerden tot meer innelijk welbevinden, interne beheersing en verbondenheid met 
en van partner. Vanuit deze achtergrond wordt het waarschijnlijk, dat de 
deelnemers voor wie deze training hun eerste training was, na de training méér ver
anderd zullen zijn dan de routinées/recidivisten — voor zover dat binnen het bereik 
van onze onderzoeksinstrumenten gemeten kan worden. Uit de onderzoeksresultaten 

* naast het konfliktueuze type (15%): het ontevreden-stabiele type (15%), het part-
nerhuwelijk (21%), het traditionele-institutionele huwelijk (22%) en het tevreden-
stabiele huwelijk (22%). In deze typenanalyse waren geen onderzoeksgegevens 
m.b.t. expressiviteit opgenomen. 

** Op enkele niet in een kluster opgenomen semantische-differentiaal-items (gevoel 
van weerbaarheid, onafhankelijkheid en zelfvertrouwen t.o.v. partner, zie bijlage 
12) gingen vrouwen na de training ook meer vooruit dan mannen. 
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blijkt inderdaad, dat de mensen voor wie het de eerste keer was dat zij met het 
trainingsklimaat in aanraking kwamen, méér* veranderden in vier opzichten: in 
zelfwaardering, innerlijk welbevinden, en de 'evaluatie' en 'intensiteit' van de part
nerrelatie. De mate van vooruitgang op de overige variabelen (waaronder relatievaar
digheden en de perceptie-akkuraatheid) was niet verschillend voor mensen met en 
zonder vroegere trainingservaring. 

Tabel 24. Gemiddelde pre-, post- enfollow-upskores in z-waarden, naar trainingservaring 

Afhankelijk variabele 

Zelfwaardering 

Innerlijk welbevinden 

Evaluatie 

Intensiteit 

groep 

Deeln. met trainingserv. 
Deeln. zonder trainingserv. 
Kontrolegroep 

Deeln. met trainingserv. 
Deeln. zonder trainingserv. 
Kontrolegroep 

Deeln. met trainingserv. 
Deeln. zonder trainingserv. 
Kontrolegroep 

Deeln. met trainingserv. 
Deeln. zonder trainingserv. 
Kontrolegroep 

η 

17 
20 
36 

17 
20 
36 

17 
19 
36 

17 
19 
36 

pre 

+ .25 
-.34 
+ .02 

+ .03 
-.22 
—.02 

-.05 
+ .08 
—.10 

+ .17 
-.15 
—.10 

post 

+ .52 
+ .63 
+ .12 

+ .06 
+ .41 
+ .02 

-.15 
+ .77 
-.26 

-.10 
+ .60 
—.36 

f.u. 

+ .62 
+ .69 
+ .18 

+ .44 
+ .52 
+ .11 

.00 
+ .•»9 
—.24 

-.13 
+ .60 
-.41 

Uit tabel 24 blijkt, dat de deelnemers mèt vroegere trainingservaring zich in ver
anderingen in hun beschrijvingen van hun partnerrelatie (evaluatie en intensiteit) 
nauwelijks onderscheiden van de kontrolegroep. De meer positieve evaluatie die de 
getrainden, na hun deelname, van hun partnerrelatie gaven, blijkt vrijwel geheel toe 
te schrijven aan de getrainden, die nog niet eerder aan een training hadden deelgeno
men. 

De eerst-getrainden laten ook meer verandering zien in zelfwaardering en innerlijk 
welbevinden, dan de vaker getrainden**. Veranderingen — zoals in dit onderzoek 
gemeten — komen in de genoemde vier opzichten vaker voor wanneer de training 
een eerste training is. 

Lieberman, Yalom en Miles (1973) hebben een verband aangetoond tussen de 
mate maarin men vóór de training verwachtte door de training te zullen veranderen 
en de mate, waarin men na de training veranderd was. Hoe meer verwachtingen, des 

* Signifikante (.05 > ρ > .01 eenzijdig) bi-seriële korrelaties tussen trainingserva
ring en de mate van vooruitgang (pre-post en pre-f.u.) op de genoemde variabe
len, binnen de getrainde groep. 

** bij deze twee variabelen speelt, anders dan bij evaluatie en intensiteit, mogelijk 
een plafondeffekt voor de vaker getrainden mee. 
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te meer leerde men door de training. Hoe lager de verwachtingen, des te groter 
de kans om in negatieve richting te veranderen. Met één uitzondering: de groep 
mensen, die door deze onderzoekers als 'casualties' beschouwd werden hadden 
voor de training erg hoge verwachtingen. Uit hetzelfde onderzoek bleek, dat de 
mensen die vóór de training meenden dat aan deelname risiko's verbonden waren, 
méér leerden. Deze samenhang was nog ondubbelzinniger dan de samenhang met de 
verwachtingen die men voor de training had: de 'casualties' meenden vóór hun deel
name in 't algemeen, dat een training een veilige plaats is en dat er weinig risiko's 
aan deelname verbonden zijn. 

Wij hebben nagegaan, of deze zelfde verbanden in dit onderzoek terug te vinden 
zijn. Bij de pretest hebben we de deelnemers gevraagd naar hun verwachtingen van 
de training en hun perceptie van de training, op ongeveer dezelfde wijze als Lieber-
man, Yalom en Miles. Dit leverde vier variabelen op (voor de meer gedetailleerde 
gegevens zij verwezen naar bijlage 16): 
a) Verwachtingen t.a.v. relatievaardigheden. (Bij Lieberman c.s.: de 'anticipations 

interpersonal adequacy'). Dit is de diskrepantie tussen de mate, waarin men zich
zelf nu 'relatievaardigheden' toeschrijft(zie 4.6.) en de mate, waarin men denkt dat 
men na afloop van de training 'relatievaardig' zal zijn. Zeven items, alpha .78. 

b) Verwachtingen t.a.v. gelegenheid tot kontakt. (Lieberman c.s.: 'anticipations op
portunity for contact'). Dit is de diskrepantie tussen de mate, waarin men in zijn 
omgeving 'gelegenheid tot kontakt' ziet (zie ook 4.6.) en de mate, waarin men 
verwacht in de training 'gelegenheid tot kontakt' te vinden. Vier items, alpha .74. 

c) Gepercepiëerde 'veiligheid' van trainingen (Lieberman c.s.: safety-danger). De 
mate, waarin men het oneens is met uitspraken die betrekking hebben op moge
lijke risiko's en gevaren van trainingen: b.v. dat er te snel te veel losgemaakt kan 
worden, dat het groepsgebeuren kan ontaarden in negatieve kritiek die niet tot 
positieve veranderingen leidt. Zes items, alpha .81. Voorbeeld item: 'omdat de re
laties tijdens trainingen gewoonlijk tijdelijk zijn, komt het er wel eens voor dat 
mensen zich onverantwoordelijk wreed tegen elkaar gedragen'. 

d) Gepercepiëerde Oprechtheid' van trainingen (Lieberman c.s.: genuine-phony). 
De mate, waarin men meent dat in een training 'echte gevoelens' geuit kunnen 
worden en een 'werkelijk zelf' naar voren gebracht kan worden (versus: het ver
onderstellen van onechtheid en plastic — het spelen van spelletjes, illusies van 
kontakt, een irreële situatie). Zeven items, alpha .83. Voorbeeld item: 'In trainin
gen spelen mensen een sensitivity-spelletje, ze doen erg ronduit, of doen alsof ze 
erg bezorgd zijn, maar dat doen ze alleen maar om in de groep geaksepteerd te 
raken'. 

Wanneer we de relatie tussen deze verwachtingen en percepties van vóór de training 
met vooruitgang (in zelfwaardering) na de training nagaan, blijkt dat binnen ons 
onderzoeksmateriaal de verwachtingen van de training (e en b) wèl een relatie 
hebben met latere verandering, maar de percepties van trainingen (c en d) niet. Hoe 
hoger de verwachting (t.a.v. relatievaardigheden en gelegenheid tot kontakt), des te 
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meer toename van zelfwaardering, vooral bij de postmeting direkt na de training. De 
percepties van trainingen als 'veilig' of 'oprecht' hebben geen konsistente relaties 
met toename in zelfwaardering. 
In de getrainde groep zijn, bij konstanthouden van de pre-testskores zelfwaardering, 
de partiele korrelaties: 
van: met post-z.w.: met f.u.-z.w.: 
verwachtingen'relatievaardigheden' .44 (<.01) .17 ( n.s. ) 
verwachting'gelegenheid kontakt' .44 (<.01) .28 (<.05) 
trainingsperceptie'veilig' .15 ( n.s. ) .01 ( n.s. ) 
trainingsperceptie'oprecht' .20 ( n.s. ) .12 ( n.s. ) 
De mate, waarin men vóór de training veranderingen verwacht in de eigen relatie
vaardigheden en de mate, waarin men een diskrepantie verwacht tussen zijn alle
daagse gelegenheid tot kontakt en de gelegenheid tot kontakt die men in de training 
zal vinden, blijken een zekere voorspellende waarde te hebben voor veranderingen 
(in de zelfwaardering) na de training. Deze voorspellende waarde is echter gedeelte
lijk terug te voeren op een andere variabele: nl. het wel of niet eerder getraind zijn. 
De twintig mensen die nog geen eerdere trainingservaring hadden tendeerden (niet-
signifikant*) tot hogere verwachtingen. Ook waren zij, meer dan mensen mét 
trainingservaring, geneigd trainingen als 'gevaarlijk' waar te nemen. Eerder in deze 
paragraaf zagen we al, dat mensen voor wie deze training hun eerste training was, 
méér veranderden in zelfwaardering dan de mensen met vroegere trainingservaring 
(die lagere verwachtingen hadden). 

Het wel-of-niet eerder getraind zijn bleek echter geen voorspellende waarde te hebben 
voor veranderingen in relatievaardigheden en in gelegenheid tot kontakt. De 
verwachtingen t.a.v. relatievaardigheden en gelegenheid tot kontakt blijken wèl 
voorspellende waarde te hebben voor verandering op deze dimensies. Daarbij moet 
rekening gehouden worden met een sterk verband** tussen wat men verwacht (t.a.v. 
relatievaardigheden en gelegenheid tot kontakt) en wat men op dat moment heeft 
(aan relatievaardigheden en gelegenheid tot kontakt): wie veel verwacht heeft weinig. 
Wie veel verwacht verandert ook meer: bij konstant houden van de pre-meting rela
tievaardigheden is de partiële korrelatie tussen verwachtingen t.a.v. relatievaardig
heden en de relatievaardigheden drie maanden later .33 (p < .05). Bij konstant hou
den van de pre-meting gelegenheid tot kontakt is de partiële korrelatie tussen ver
wachtingen t.a.v. gelegenheid tot kontakt en de gelegenheid tot kontakt drie maan
den later .35 (p <.05). 

• Probabiliteit (van t-waarden voor verschillen tussen wel en niet getrainden) voor 
'verwachting relatievaardigheden en verwachting gelegenheid tot kontakt' .20> 
ρ > . 10 tweezijdig, voor 'perceptie veilig'. 10 > ρ > .05 tweezijdig. 

** De korrelatie (over pre-testmateriaal, η=38) tussen 'relatievaardigheden' en 
'verwachting relatievaardigheden' is —.65, tussen 'gelegenheid tot kontakt' en 
'verwachting gelegenheid tot kontakt'is—.57. 
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Tot hiertoe was de weergave van samenhangen in het onderzoeksmateriaal 
beperkt tot de konstatering van een verband tussen verwachtingen (van een training) 
en veranderingen (na deelname aan die training), ik wil nu ingaan op verschillende 
mogelijke interpretaties van het gevonden verband. Ter overweging zijn — in grote 
lijnen — twee mogelijke interpretaties, die elkaar overigens onderling niet hoeven uit 
te sluiten: 

α) het optreden van veranderingen is toe te schrijven aan het koesteren van verwach
tingen en niet aan deelname aan de training, de na deelname aan een training ge-
konstateerde veranderingen zijn een artefakt (zijn niet toe te schrijven aan het 
deelgenomen hebben aan een training); 

b) het koesteren van verwachtingen (het onderkennen van de mogelijkheid en waar
schijnlijkheid dat men, met behulp van wat — men denkt dat — er in een trai
ning geboden wordt, zich in de toekomst anders zal gedragen dan men nu doet) 
is een belangrijke voorwaarde voor verandering; deelname aan een training kan 
voor een deelnemer pas tot veranderingen leiden wanneer deze deelnemer in zich
zelf mogelijkheden tot verandering onderkent, en op grond daarvan ook bereid is 
zich aktief in de training te involveren. 

Het verband tussen verwachtingen en veranderingen wordt in beide interpretaties 
onderkend, het verschil is dat in visie a het hebben van verwachtingen als een 'onei
genlijke', een 'met-specifieke' faktor (i.v.m. trainingen) wordt beschouwd (vgl. Mc-
Cardel en Murray, 1974), terwijl in visie b het hebben van verwachtingen als 'eigen
lijke', 'specifieke' faktor (i.v.m. trainingen) wordt gezien. 

Visie a sluit aan bij het vooral uit medisch onderzoek bekende 'placebo'-effekt: 
men geve aan de helft van een groep mensen met (b.v.) inslaapklachten slaapmiddel X 
en aan de andere helft niet-werkzame suikertabletten (in de verpakking van slaap
middel X), na enkele dagen rapporteren evenveel mensen uit de eerste als uit de 
tweede groep een vermindering van hun inslaap-moeilijkheden: gekonkludeerd kan 
worden dat niet de ingrediënten van slaapmiddel X werkzaam zijn in het beter in
slapen, maar dat de werkzaamheid terug te voeren is op het innemen van een tablet 
waarvan men denkt dat het slaapmiddel X is en op het geloof dat men daardoor 
beter in zal slapen. 

In het derde hoofdstuk werd al uiteengezet, dat in het onderhavige onderzoek geen 
kontrole voor placebo-effekten is ingebouwd: het is mogelijk dat de in dit onderzoek 
gekonstateerde veranderingen óók zouden zijn opgetreden wanneer de deelnemers 
aan een namaak-parentraining hadden deelgenomen. Bij visie α kan echter nog een 
ander ernstig argument aangevoerd worden: de meeste van de in dit onderzoek be
schreven 'veranderingen' berusten op metingen met vrij doorzichtige, 'reaktieve' 
vragenlijsten (de deelnemer kan vaak weten in welke richting op de vragenlijst hij 
'verondersteld' wordt te zijn veranderd). Het is mogelijk dat een deelnemer, die hoge 
verwachtingen had, na de training weliswaar veranderingen rapporteert (dit zou 
vanuit de kognitieve dissonantie-theorie te verklaren zijn), maar in feite niet 
veranderd is: zij/hij heeft er, op grond van de eerder gekoesterde verwachtingen, 
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behoefte aan de indruk te wekken (en wellicht: er zelf in te geloven) dat zij/hij veran
derd is. 

Tegen dit laatste argument zijn twee punten in te brengen. Het eerste: niet iedere 
verwachting van verandering leidt zonder meer tot een latere gerapporteerde veran
dering. Het is b.v. waarschijnlijk dat de deelnemers — ook gezien de doelstellingen 
in de trainingsfolders — een verandering in hun sensitiviteit voor anderen verwacht 
hebben, een dergelijke verandering wordt na de training echter niet vaker gerappor
teerd dan in de kontrolegroep. Het is ook waarschijnlijk dat de deelnemers die voor 
een tweede keer aan een training deelnemen, mede op grond van hun eerste ervaring, 
een verbetering van hun waardering van de partnerrelatie verwachten; maar in het 
voorafgaande zagen we al dat juist voor deze groep deze verwachting niet gehono
reerd wordt. In een latere paragraaf zal nog beschreven worden dat ervaringen 
tijdens een training, die door de deelnemers als belangrijke leerervaringen werden 
gezien, niet samenhangen met een toename van de zelfwaardering, terwijl ervaringen 
die als niet of als minder belangrijk werden gezien juist wèl samen blijken te hangen 
met een toename van de zelfwaardering. 

Het tweede punt heeft betrekking op die gevallen waarin we wel een samenhang 
tussen verwachting en verandering vonden. Kunnen in deze gevallen de gerappor
teerde 'veranderingen' niet toch berusten op een artefakt, dat voortkomt uit een ooit 
gekoesterd geloof dat de training tot veranderingen zou leiden? Er is inderdaad een 
kans dat een dergelijke oneigenlijke 'verandering' door de respondent aangegeven 
wordt via de pre-post en follow-up metingen met de gebruikte onderzoeksinstrumen
ten. De kans dat een dergelijke oneigenlijke 'verandering' aangegeven wordt is ech
ter nog veel groter wanneer men alleen een postmeting verricht waarbij men de deel
nemers vraagt of zij door de training veranderd zijn en of zij in de training ervaringen 
hebben gehad die leidden tot verandering. Een dergelijke meting is ook in dit onder
zoek verricht (ze wordt beschreven in 6.2.): aan de deelnemers is na de training een 
vragenlijst voorgelegd met uiterst 'reaktieve' items zoals 'ik kreeg inzicht in mezelf', 
'ik ben beter gaan begrijpen waarom ik denk en voel zoals ik doe', 'ik ben door 
de training mijn eigen rol in onze relatie scherper gaan zien', 'ik kon zeggen wat ik 
voelde in plaats van het in te houden'. De mate, waarin men voorafgaand aan de 
training verwachtingen koestert blijkt in het algemeen niet samen te hangen met 
deze laatstgenoemde metingen (de gedetailleerde gegevens zijn opgenomen in bijlage 
17). Wanneer de in dit onderzoek gekonstateerde veranderingen in de zelfwaarde
ring, relatievaardigheden etc. terug te voeren zouden zijn op een 'wishful thinking' 
op grond van ooit gekoesterde verwachtingen, dan zou een samenhang tussen de 
verwachtingen en deze veel meer 'reaktieve' items echter zeer waarschijnlijk wèl zijn 
opgetreden. 

In visie b wordt het verband tussen verwachtingen en veranderingen iets anders ge
ïnterpreteerd. Deze andere interpretatie berust op de aanname, dat de verwachtin
gen die de deelnemers hebben — op verschillende mogelijke manieren — een heel 
reële rol kunnen spelen in datgene, wat zij (aan verandering) uit een training halen. 
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Ter vergelijking: een groep alkoholisten gaat een ontwenningskuur doen. Deze 
mensen hebben allerlei ervaringen gehad (met alkohol, met hun sociale omgeving), 
hebben een beeld van hun eigen motivatie (om te ontwennen) en hebben een beeld 
van hoe de ontwenningskuur zal zijn, op grond van deze kognities kunnen zij kon-
kluderen of de kans op ontwenning met behulp van de kuur voor hen wel of niet 
groot is. Het effekt van de kuur wordt niet ontkend door het feit dat dit effekt korre-
leert met de vooraf bestaande perceptie van het mogelijk effekt van de kuur. 
Immers, deze vooraf bestaande perceptie 1) kan gezien worden als een weergave van 
de mate waarin de klient voor zichzelf gedragsalternatieven ziet, 2) wanneer de 
klient gelooft dat hij met behulp van de kuur anders kán zal hij zich tijdens de kuur 
ook meer aktief inzetten voor mogelijke verandering, en 3) de perceptie van het 
mogelijk effekt is tevens een 'afstandsmaat' tot het huidig gedrag en kan daarmee 
gezien worden als een indikatie voor de mate, waarin de klient behoefte heeft aan 
verandering. 

Wanneer we dit geheel nu toepassen op trainingen, ligt de laatstgenoemde faktor 
het dichtst bij de interpretatie die Lieberman, Yalom en Miles (1973) geven aan het 
ook door hen gekonstateerde verband tussen verwachting en verandering. Zij wijzen 
erop dat iemand die veel verwacht ook 'weinig heeft' *, het koesteren van verwach
tingen kan gezien worden als een neerslag van de mate waarin de deelnemers 'needy' 
zijn en 'readiness for change' vertonen. 

De bij i ) en 2) genoemde faktoren sluiten nauw bij elkaar aan. De 'verwachting' 
zoals die in dit onderzoek gemeten werd is: de afstand die men vermoed tussen het 
gedrag en beleven nu en — gegeven deelname aan een training — het gedrag en bele
ven straks. Deze 'verwachting1 impliceert dus: de mate waarin men een ander gedrag 
en beleven voor zichzelf als mogelijkheid ziet en de mate waarin men denkt dat een 
training helpen kan bij het realiseren van die alternatieve mogelijkheid. Ter illustra
tie van het bij 1) en 2) genoemde zij nog opgemerkt, dat er wèl een verband met ver
andering wordt gevonden wanneer de respondent gevraagd wordt naar een reële 
schatting van zijn gedragsalternatieven — met-behulp-van-de-training ('ik vermoed 
dat...'), maar dat er weinig verband is tussen verandering en de 'wens' te veranderen 
('ik zou graag willen dat...', zoals beschreven in S.S.). 

Aan het bij 1) en 2) genoemde ligt mede het idee ten grondslag, dat veranderingen 
In gedrag en beleving met meer waarschijnlijkheid zullen optreden wanneer men 
eerst voor zichzelf de mogelijkheid heeft onderkend dat men zich anders kán gedra
gen en dat men anders kán beleven, wanneer een andere strukturering in het waar-
nemingsveld optreedt, wanneer de 'self-talk' verandert. Dit idee treft men ook aan in 
de rationeel-emotieve therapie (Diekstra, 1974) en in de trainingswereld bij Huxley 
(1963) en Assagioli (1965,1973). Tot slot zij nogmaals opgemerkt dat, wanneer men 

* buiten de eerder al genoemde korrelaties zij nog vermeld dat de verwachtingen 
t.a.v. relatievaardigheden —.23 (n.s.) korreleren met (pre) zelfwaardering en —.32 
met (pre) innerlijk welbevinden. 
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denkt dit andere gedrag en beleven te kunnen realiseren juist door aan een training 
deel te nemen, men zich tijdens die training ook aktiever zal involveren, minder als 
kantlijnfiguur zal opstellen, waardoor de kans op verandering ook toeneemt. 

Visie a noch visie b zijn volledig waar, en — zoals ook al eerder gesteld werd — het 
voorkomen van het een hoeft het voorkomen van het ander niet uit te sluiten. Er zijn 
bij de getrainden mensen met hoge verwachtingen die het minst veranderen, en men
sen met lage verwachtingen die het meest veranderen (zie ook het scatter-diagram in 
bijlage 17). Maar in grote lijnen is er wel een samenhang tussen verwachtingen en 
verandering, deze samenhang is sterker bij de post-test dan bij de follow-up test. 
Over deze samenhang zou ik, ter afsluiting van d&ze diskussie, de volgende opmer
kingen willen maken: 
— het is niet waarschijnlijk dat de gekonstateerde veranderingen aan het koesteren 

van verwachtingen alléén toe te schrijven zijn (waarschijnlijk werden in de kon-
trolegroep, hoewel we dit niet onderzocht hebben, eveneens verwachtingen ge
koesterd, in deze groep traden echter minder veranderingen op). Het optreden 
van verandering (bij de getrainden) berust waarschijnlijk op het gezamenlijk 
voorkomen van verwachtingen + deelname aan een training; 

— gezien de opzet van het onderhavige onderzoek mag niet uitgesloten worden ge
acht dat dezelfde mate van verandering ook had kunnen optreden wanneer de 
deelnemers (met hun verwachtingen) hadden deelgenomen aan een knappe 'na
maak'·, een placebo-training; 

— het koesteren van verwachtingen kan gezien worden als een 'wishful thinking' 
dat leidt tot vertekeningen bij het beantwoorden van vragenlijsten, of als een on
derkenning van gedragsalternatieven en als het zien van mogelijkheden in een 
training, wat het begin van gedragsverandering kan zijn. Welke visie meer juist is 
(of dat beide visies juist zijn) lijkt me in principe een onderzoekbare vraag, het 
onderhavige onderzoek geeft op deze vraag echter geen afdoende antwoord. 

De gegevens uit deze paragraaf samenvattend: 
veranderingen — zoals in dit onderzoek gemeten — in zelfwaardering, innerlijk wel
bevinden en de beschrijving van de partnerrelatie als 'goed, bevredigend' en 'intens' 
blijken vaker voor te komen bij mensen die voor de eerste keer aan een training deel
nemen. Er is een aanwijzing, dat het veranderingspatroon van Ans en Anton 
(beschreven in 5.2.) vrij typisch is: vanuit de eerste training een betrekkelijk positief 
effekt op de individuele ontwikkeling en op de waardering van de partnerrelatie, ter
wijl deelname aan een tweede training nog wel leidt tot een voortzetting van de indi
viduele ontwikkeling, maar niet meer leidt tot een positiever evaluatie van de relatie 
met de partner. Bij het leren van 'relatievaardigheden' en het meer gaan zien van 
'gelegenheid tot kontakt' blijken geen verschillen tussen mensen met en zonder trai
ningservaring. Wel blijkt de mate, waarin men verwacht in de training 'relatievaar
digheden' te leren resp. 'gelegenheid tot kontakt' te vinden, samen te hangen met de 
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mate van verandering in zelfwaardering, relatievaardigheden en gelegenheid tot kon-
takt drie maanden later. Hoe meer verandering men verwachtte, des te meer veran
dering vond plaats. Op de verschillende mogelijke interpretaties van deze samen
hang werd in het voorgaande ingegaan: men kan deze samenhang zien als een aan
wijzing dat de in dit onderzoek geregistreerde veranderingen mogelijk op een arte-
fakt berusten, men kan deze samenhang ook zien als een aanwijzing dat het onder
kennen van de mogelijkheid tot verandering met behulp van een training een belang
rijke rol speelt in feitelijke verandering. Het optreden van deze samenhang (tussen 
verwachting en verandering) is, in grote lijnen, in overeenstemming met de gegevens 
van Lieberman, Yalom en Miles (1973). Niet in overeenstemming met de gegevens 
van Lieberman c.s. is de afwezigheid van een relatie tussen vooruitgang (in zelfwaar
dering) en de mate, waarin men meent dat aan deelname aan een training risiko's 
verbonden zijn. 

6.1.4. Interne beheersing en het patroon van verandering. 
De getrainden veranderden in verschillende opzichten méér dan mensen uit de 

kontrolegroep. Maar tussen de getrainden bestaan nog verschillen in hun patroon 
van verandering (zie ook bijlage 6): sommigen veranderen tijdens de training (en 
houden daarna deze verandering vast óf vallen weer terug), anderen veranderen niet 
tijdens de training (en ook niet, of juist wel, in de drie maanden daarna). 

Wie verandert volgens welk patroon? Onze veronderstelling is, dat de mate van 
interne beheersing van een persoon een rol zal spelen in zijn of haar veranderingspa
troon. Eerder (in 4.4.) beschreven we een persoon met 'interne beheersing' als 
iemand die ervaart haar 'lot' in eigen hand te hebben: zij onderkent haar eigen bij
drage aan en de rol die zij zelf speelt in gebeurtenissen. Een 'externe' persoon daar
entegen verwacht niet dat zij door haar eigen gedrag, inzet en volhouden, haar leven 
in een voor haar positieve zin kan beïnvloeden, en voor haar negatieve ervaringen 
kan vermijden. Een 'externe' persoon ervaart dat haar 'lot' in de handen van ande
ren ligt: b.v. bij de partner, bij maatschappelijke strukturen, bij 'pech' of 'geluk' 
hebben. Of bij de effektivteit van een training/trainer. 

Het is mogelijk dat 'internen', op een andere wijze op de training zullen reageren 
dat 'externen', omdat interne en externe mensen op verschillende wijze naar verbete
ring van hun situatie zoeken, en omdat zij leren en hun attitude veranderen op grond 
van verschillende stimuli. Het volgende citaat ontlenen we aan Andriessen (1972): 
'de extern georiënteerde persoon heeft de neiging om zich vrij passief te gedragen 
wanneer het gaat om het bereiken van sukses, een verbetering van de eigen situatie 
e.d. Niet zozeer omdat hij afkerig van dergelijke doeleinden zou zijn, maar omdat hij 
niet verwacht dat hij een goede kans op sukses heeft. Een dergelijke verwachting 
heeft tot gevolg dat hij ook niet gericht is op het mogelijk maken van sukses — d.w.z. 
hij verzamelt, bezit en gebruikt minder informatie voor zijn beslissingen dan intern 
georiënteerden, hij laat zijn gedrag meer door anderen en omstandigheden bepalen.' 
Vanuit deze beschrijving is het niet meer verrassend dat extern georiënteerde mensen 
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gevoeliger zijn voor sociale beïnvloeding (Doctor 1971). Interne mensen blijken meer 
te leren via intrinsieke reinforcement: als ze zelf ontdekken of ze iets wel of niet goed 
gedaan hebben zonder dat een ander daar kommentaar op geeft — terwijl externe 
mensen juist meer 'leren' doordat een ander hen een verbale beloning geeft, zónder 
dat zij zelf kunnen nagaan of de verzekering dat ze iets goed gedaan hebben, terecht 
is (Baron, Cowan, Ganz en McDonald 1974). 

Extern georiënteerde mensen zullen waarschijnlijk, op grond van het — in theorie 
— warme en aksepterende klimaat in een training, tijdens de training (tussen pre- en 
postmeting) hun zelfbeeld méér in positieve richting wijzigen dan internen, die min
der gevoelig zullen zijn voor deze 'sociale beïnvloeding'. Na de training (tussen post
en follow-upmeting), wanneer het warme klimaat is weggevallen, zullen externen 
deze positieve wijziging waarschijnlijk moeilijk vast kunnen houden (zullen sneller 
terugvallen). Internen zullen hun deelname aan de training waarschijnlijk wat meer 
gebruiken voor het verzamelen van nieuwe informatie (over zichzelf, over hun funk-
tioneren in relaties), het uitproberen van nieuw gedrag, en dit uitproberen (van b.v. 
'openheid' of van 'eigen verantwoordelijkheid nemen') zullen zij voortzetten in de 
thuissituatie. Pas op grond van de van daaruit verkregen bevrediging zullen zij hun 
zelfbeeld in positieve zin wijzigen. Samenvattend: voor externen verwachten we 
tussen pre- en postmeting meer vooruitgang (in de zelfwaardering), voor de internen 
meer vooruitgang tussen post- en follow-upmeting. 

Hoewel zich onder de deelnemers nauwelijks 'externe' mensen bevonden (wel een 
groep 'minder interne' mensen), wordt de veronderstelling gesteund door de onder
zoeksgegevens. Bij konstanthouden van de pre-meting zelfwaardering is de partiële 
korrelatie tussen interne beheersing en de post-zelfwaardering —.36, bij kon
stanthouden van de postmeting zelfwaardering is de partiële korrelatie tussen inter
ne beheersing en follow-up zelfwaardering +.35 (beide ρ < .05 eenzijdig). Een ver
gelijkbare samenhang vinden we ook tussen interne beheersing en de vooruitgang in 
innerlijk welbevinden: tussen pre- en post —.28, tussen post- en follow-up +.27 
(p = .05 eenzijdig). Maar niet tussen interne beheersing en de vooruitgang in de eva
luatie van de partnerrelatie (resp. —.10 en +.11, n.s.). Voor de weer meer op de 
persoon zelf betrekking hebbende 'relatievaardigheden' hebben we deze mogelijke 
samenhang niet kunnen nagaan, omdat m.b.t. relatievaardigheden geen postmeting 
is verricht. 

Overigens: ook in de kontrolegroep vinden we betekenisvolle samenhangen tussen 
interne beheersing en de mate waarin men over een verloop van drie maanden (tus
sen pre-test en follow-up) zijn zelfwaardering wijzigt (partiële r=.26, .10 > ρ > .05 
eenzijdig) — en idem voor innerlijk welbevinden (r=.31, ρ <.05) en de evaluatie 
van de partnerrelatie (r = .30, ρ < .05). Over het verloop van ruim een week (tussen 
pre- en posttest) daarentegen vinden we geen betekenisvolle samenhangen. Blijkbaar 
is het voor 'sterk internen', over een zeker tijdsverloop, met of zonder training, mak
kelijker om hun zelfbeeld in positieve zin te wijzigen dan voor 'minder internen'. In 
tabel 25 worden, ter vergelijking, nog de z-waarden van de verschillende zelfwaarde-
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ringsmetingen, voor deelnemers- en kontrolegroep vermeld. 

Tabel 25. Pre-, post- en folio w-upskores zelfwaardering in z- waarden, 
naar mate van interne beheersing 

Pretest 1-Е skore 

39 en hoger (sterk intern) 
34 — 39 (intern) 
34 en lager (minder intern) 

deelnemers 

η 

16 
11 
10 

pre post f.u. 
+ .26 +.48 +.82 
+ .11 +.89 +.95 
-.82 + .42 + .08 

kontrolegroep 

η 

11 
14 
11 

pre post f.u. 
+ .45 + .69 + .68 
+ .09 -.02 +.22 
—.49 -.26 —.34 

Uit de hier vermelde gegevens komen sterke aanwijzingen, dat de mate van 'inter
ne beheersing' van een persoon een belangrijke rol speelt in hoe hij of zij iets uit een 
training haalt, en of hij of zij in staat is om de nieuwe ontwikkeling in het alledaagse 
leven na de training voort te zetten. Wanneer deze aanwijzingen juist zouden blijken 
te zijn (ik vind dat de genoemde samenhangen dan ook uit andere onderzoekingen 
naar voren zouden moeten komen), vind ik het een des te meer saillant gegeven, dat 
we niet konden aantonen dat deelname aan een training leidt tot een meer 'interne' 
oriëntatie (4.4.). 

Mensen die vóór hun deelname aan de training al heel sterk geneigd waren verant
woordelijkheid voor zichzelf te nemen, laten vlak na de training een minder grote 
toename zien in zelfwaardering en in innerlijk welbevinden dan mensen, die wat 
minder sterk geneigd waren verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen en die wat 
meer invloed op hun leven toeschreven aan faktoren van buitenaf (dan de eerstge
noemde groep). Deze laatste groep mensen (die gemiddeld toch nog wel zichzelf als 
meer verantwoordelijk zag dan de faktoren van buitenaf) laat direkt na de training 
het meeste toename in zelfwaardering en innerlijk welbevinden zien. In de drie 
maanden na afloop van de training blijkt echter, dat alleen de mensen die heel sterk 
geneigd waren verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen het in de training begon
nen proces thuis voortzetten: drie maanden later laten zij een verdere toename zien 
van hun gevoel van zelfwaardering en innerlijk welbevinden. De groep mensen, die 
in mindere mate verantwoordelijkheid voor zichzelf nam, heeft de sterke verandering 
(in zelfwaardering en innerlijk welbevinden) van direkt na de training in de drie 
daarop volgende maanden thuis niet voortgezet en zelfs niet geheel vast kunnen hou
den: drie maanden na de training zijn zij (gemiddeld) teruggevallen naar halverwege 
het niveau (van zelfwaardering) dat ze vlak na de training hadden en het niveau dat 
ze voor de training hadden. Daarbij hebben we niet aan kunnen tonen dat deze 
laatste groep, die in wat minder sterke mate verantwoordelijkheid voor zichzelf nam, 
door de deelname aan de training verandert in de richting van meer verantwoorde
lijkheid voor zichzelf nemen (zoals door dezelfde test gemeten). 

6.2. Het verband tossen verandering en enkele tralnlngeervarlngen. 
In de week na afloop van de training, bij de post-test, hebben de deelnemers twee 
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vragenlijsten ingevuld, die betrekking hadden op mogelijke ervaringen tijdens de 
training. Onze vraag was: heeft u deze ervaring wel of niet gehad, en zo ja, hoe be
langrijk of onbelangrijk was het voor uw leerproces, of voor uw relatie met uw part
ner? De 'mogelijke ervaringen' hadden we gedeeltelijk gebaseerd op onderzoek van 
anderen (met name Lieberman, Yalom en Miles 1973) en op gegevens uit ons eigen 
onderzoek. 

De eerste vragenlijst (bijlage 18) had vooral betrekking op mogelijke ervaringen 
van de persoon in zijn of haat relatie tot de eigen partner. Mogelijke samenhangen 
tussen deze ervaringen en latere veranderingen in de partnerrelatie, en in de zelf
waardering van de getrainden, worden besproken bij 6.2.1. 

De tweede vragenlijst (bijlage 19) had betrekking op mogelijke ervaringen van de 
persoon in zijn of haar relatie tot de groep: de trainer, de trainster, de andere groeps
leden. Mogelijke samenhangen tussen deze ervaringen en latere veranderingen in de 
zelfwaardering van de getrainden worden besproken bij 6.2.2. 

6.2.1. Ervaringen van de deelnemers in relatie tot hun partner. 
In bijlage 18 is de volledige vragenlijst naar ervaringen in relatie tot de partner op

genomen, met gegevens over het belang dat de deelnemers aan deze ervaringen 
hechtten, en met gegevens over de op de antwoorden uitgevoerde klusteranalyse. Het 
gaat hier om vragen naar ervaringen van leermomenten tijdens de training (vooral: 
ervaringen van inzicht in .. .), ervaringen van expressie, van warmte, van je in de 
steek gelaten voelen, en van eigen verantwoordelijkheid, tussen de partners onder
ling. Opgemerkt moet worden dat in de formulering van veel van deze 'ervaringen' al 
een stuk evaluatie van het effekt zit ingebouwd. Dat geldt vooral voor de ervaringen 
van leermomenten, maar ook voor items als: ik heb me niet zo tegenover mijn 
partner geuit als ik gehoopt had en ik ben daarover teleurgesteld, ik heb warmte voor 
mijn partner gevoeld en dat was voor mij een goede ervaring. 

De drie ervaringen, die als het meest van betekenis voor de relatie met de partner 
werden genoemd, waren: 
1. Ik ben door de training mijn eigen rol in onze relatie scherper gaan zien, ik heb 
meer inzicht gekregen in hoe ik zelf beïnvloed wat zich tussen mij en mijn partner 
afspeelt. 
2. Ik geloof dat mijn partner zijn/haar rol in onze relatie scherper is gaan zien, meer 
inzicht heeft gekregen in hoe hij/zij zelf beïnvloedt wat zich tussen ons afspeelt. 
3. Ik ging beter begrijpen waarom mijn partner en ik op elkaar reageren zoals we 
doen; ik ontdekte nieuwe dingen over de manier waarop wij met elkaar omgaan. 

De klusteranalyse leverde twee interpreteerbare klusters op: 
a inzicht ervaren. De mate waarin de getrainde ervaringen had van inzicht in, dui
delijk worden van, zich bewustworden van: zichzelf, zijn of haar partner, wat je van 
elkaar wilt, en de manier van omgaan met elkaar. Ook ervaringen van eigen verant
woordelijkheid (wederzijds: de eigen problemen minder op de partner afwentelen en 
partner's problemen minder op zichzelf betrekken) en toegenomen expressie tegen-
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over de partner. 
Negen items, alpha .82. 
b nonvaleur-ervaring. De mate waarin de getrainde zich tijdens de training af is 
gaan vragen of zij/hij eigenlijk wel iets voor de partner betekenen kan, denkt dat de 
partner zich tijdens de training door hem/haar in de steek gelaten voelde, en zelf 
minder idealistisch t.a.v. de partnerrelatie is geworden. 
Drie items, alpha .73. 

Alvorens na te gaan in hoeverre het wel of niet hebben van deze twee ervaringen 
samenhangt met veranderingen in de getrainden, iets anders: we komen hier bij een 
ingewikkeld spel van interakties. Het wel of niet hebben van deze twee ervaringen 
tijdens de training blijkt namelijk al gedeeltelijk voorspelbaar vanuit gegevens van 
vóór de training. Zowel het 'inzicht ervaren' als de 'nonvaleur ervaring' komen vaker 
voor naarmate men vóór het begin van de training: 

— deelname aan de training als méér nodig zag voor het beter verlopen van de 
partnerrelatie (de vraagstelling op pag. 55, tabel 4). Korrelaties resp. .39 (met 
inzicht ervaren) en .40 (met nonvaleurervaring). 

— de partnerrelatie beschrijft als minder goed (samenhang met 'evaluatie-per-
spektief' —.38 en —.36), minder konfronterend (—.34 en —.35) en men zich
zelf minder 'verbonden' voelt met de partner(—.40 en —.30). 

Verder komt de nonvaleur-ervaring wat minder vaak voor naarmate men voor de 
training verwacht in deze training méér gelegenheid tot kontakt te vinden dan in de 
thuissituatie (korrelatie met verwachtingen t.a.v. gelegenheid tot kontakt -.32). De 
inzicht-ervaring en de nonvaleur-ervaring hangen niet samen met andere gegevens 
van vóór de training (zoals zelfwaardering, relatievaardigheden, perceptie-akkuraat-
heid, relatieduur). 

We zijn de samenhangen nagegaan tussen beide ervaringen en de mate van voor
uitgang (via partiële korrelaties) in zelfwaardering, de 'evaluatie' van de relatie met 
de partner, en de perceptie-akkuraatheid. Een overzicht van de gevonden verbanden: 

Tabel26. Verbanden* tussen de mate van nonvaleur- en inzicht-ervaring en 
vooruitgang op verschillende variabelen. 

Vooruitgang in: 

Zelfwaardering 
Evaluatie-perspektief 
'Perc.akk.' aandacht 
'Perc.akk.' aanvaarden 
'Perc.akk.' ruimte 
'Perc.akk.' affektie 

Nonvaleur-ervaring 

pre-post 

-(•12) 
n.s. 
n.s. 

+ (-01) 
n.s. 

+ (.12) 

pre-f.u. 

-(•03) 
n.s. 

-(•08) 
n.s. 
n.s. 
n.s. 

Inzicht ervaren 

pre-post 

+ (-08) 
n.s. 

+ (-13) 
+ (-01) 
+ (.01) 
+ (.08) 

pre-f.u. 

n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 

+ (-01) 
+ (-02) 

* op grond van partiele korrelaties, in de tabel worden achtereenvolgens vermeld: de 
richting ( + of —) en de tweezijdige signifikantie van het gevonden verband. 
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— Uitgaand van het feit dat de deelnemers die aangaven een sterke 'inzicht'- of 

'nonvaleur'-ervaring gehad te hebben, al bij de pretest een lage waardering 

voor hun partnerrelatie hadden, valt op dat na de training deze waardering van 

hun relatie niet verbetert en ook niet verder verslechtert. 

— Wel is er enige samenhang met veranderingen in de zelfwaardering van de be

trokkene: een sterke nonvaleur-ervaring gaat samen met een vermindering van 

de zelfwaardering, terwijl een sterke inzicht-ervaring, althans op korte termijn, 

samengaat met een toename van de zelfwaardering. 

— Verder hangt het 'inzicht ervaren", vooral op korte termijn, vrij konsistent sa

men met het leren van 'perceptie-akkuraatheid'. Naast het man- of vrouw zijn 

van de getrainde is deze 'inzicht-ervaring' de enige variabele met voorspellende 

waarde voor het leren van perceptie-akkuraatheid, die we binnen de deelne-

mersgroep hebben kunnen vinden. De samenhangen met de 'nonvaleur-erva

ring' daarentegen zijn niet frekwent en niet konsistent over de verschillende 

'perceptie'-maten. 

6.2.2. Ervaringen van de deelnemers in relatie tot de groep. 

In bijlage 19 is de vragenlijst naar ervaringen in de relatie tot de groep (trainers 

plus overige deelnemers) opgenomen. Deze lijst is een vertaling van de 'perceived-

learning mechanisms' van Lieberman, Yalom en Miles (1973, p. 371/374). Het gaat 

om 13 uitspraken, waarop we geen verdere klusteranalyse hebben uitgevoerd omdat 

we een vergelijking met de gegevens van Lieberman es. mogelijk wilden laten. Deze 

vergelijking (zie tabel 27) betreft twee punten: 

o ten eerste de relatieve rangorde van belangrijkheid: hoeveel belang hechtten de 

deelnemers aan de verschillende ervaringen? De deelnemers aan de parentrainin

gen noemden als hun twee belangrijkste leerervaringen: de ervaring dat je uitein

delijk alleen bent en verantwoordelijk voor de manier waarop je leeft* en het 

krijgen van advies of suggesties met betrekking tot problemen en relaties. Er be

staat een sterke overeenkomst tussen de mate, waarin de nederlandse en de ameri-

kaanse getrainden de verschillende ervaringen beschrijven als belangrijk voor hun 

leerproces (overeenstemming over de rangschikking van 13 items, rho=.62, 

ρ < .05). Abas en Roodenburg (1976) vermelden ook een sterke samenhang 

(rho=.53) tussen de rangschikking door de amerikaanse getrainden en de rang-

* dit item werd door de amerikaanse deelnemers aan encountertrainingen als veel 
minder belangrijk gerangschikt (zie tabel 27), een verschil dat mogelijk ontstaan 
is doordat we dit item niet volledig vertaald hebben. De oorspronkelijke tekst uit 
het amerikaanse onderzoek is: 'The experience that despite the availibility of 
others, I must still face life alone and take ultimate responsibility for the way I 
live; learned to face the basic issues of life and death, thus living a life less clut
tered with trivialities'. De tweede zin ('learned to ... trivialities') is in ons onder
zoek weggelaten. Dezelfde ervaring (hoge rangschikking bij weglating van het 
tweede gedeelte van de zin) werd ook opgedaan door Abas en Roodenburg 
(1976). 
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Tabel 27. Gepercipieerde leerervaringen, in vergelijking met amerikaanse gegevens 

Ervaring (volledige tekst in 
bijlage 19): 

1. het krijgen van advies of 
suggesties m.b.t. proble
men of relaties — 

2. anderen helpen, iets bete
tenen voor anderen — 

3. betrokkenheid bij groep, 
voelde me erbij horen — 

4. expressie van gevoelens 
t.o. anderen — 

5. 'modeling' — ik kon 
anderen als een soort 
voorbeeld zien — 

6. 'feedback' — anderen 
vertelden me wat ze van 
mij dachten — 

7. 'zelfde schuitje' — ik heb 
in mijn problemen veel 
gemeen met anderen — 

8. kreeg inzicht in oorzaken 
en bronnen van mijn 
moeilijkheden — 

9. groep gaf hoop: ik zag 
hoe anderen verder 
kwamen — 

10. uiteindelijk alleen en 
zelf verantwoordelijk — 

11. hulp bij'risk taking': 
aanmoediging nieuw ge
drag uit te proberen — 

12. expressie en akseptatie 
door groep, van dingen 
waar ik me voor schaam— 

13. meer begrip voor zelf en 
meer zelfkennis — 

a. rangorde 
am.en
counter 

4 

S 

7 

3 

9 

1 

2 

11,5 

13 

10 

5,5 

11.5 

5,5 

belang bij: 
ned.paren

training 

1,5 

11 

6,5 

8 

10 

3 

5 

9 

12 

1,5 

6,5 

13 

4 

b. relatie ι 
am.en
counter 

+ (<.05) 

+ (<.05) 

+ (<.05) 

+ « . 0 5 ) 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

+ (<.05) 

+ (<.05) 

n.s. 

+ (<.10) 

n.s. 

+ (<.10) 

net verande 
ned. pre-

post 

n.s. 

+ (-01) 

+ (-10) 

+ (.04) 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

+ (-02) 

+ (-14) 

+ (.13) 

ring* bij: 
ned. pre-

f.u. 

n.s. 

+ (-05) 

+ (-07) 

+ (•11) 

n.s. 

-(•11) 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

+ (.13) 

n.s. 

n.s. 

* relatie met verandering: een + teken geeft aan dat bij wel voorkomen van deze ervaring 
er meer positieve of minder negatieve verandering was. Kriterium voor verandering voor 
de amerikaanse groep: vooruitgang op verschillende toetsingen, waarvan het belangrijk
ste: zelfwaardering, overeenstemming tussen zelfbeeld en zelfideaal, overeenstemming 
tussen zelfbeeld en hoe anderen je zien, relatievaardigheden, aktief-oplossend gedrag in 
probleemsituaties. Uit de beschrijving van Lieberman es. wordt mij niet duidelijk of het 
hier om korte- of lange termijn (na 6 mnd) verandering gaat. Kriterium voor verande
ring in nederlandse groep: pre-post en pre-f.u. verschil zelfwaardering. Tussen haakjes 
worden vermeld de tweezijdige signifikaties van de biseriêle korrelaties tussen de zelf-
waarderingsvooruitgang en het wel of niet gehad hebben van de genoemde ervaring. 
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schikking door deelnemers aan ontmoetingsgroepen van het humanistisch ver
bond. 
Nog een opmerking. Wanneer we de 'ervaringen' uit deze en uit de vorige para
graaf (ervaringen in relatie tot de partner) samenvoegen en kijken welke ervarin
gen het meest frekwent als 'nogal' of 'sterk' van betekenis worden gezien, valt op 
dat onder de zeven hoogst gerangschikte items zich vier items bevinden, die ver
wijzen naar 'interne beheersing-: zelf verantwoordelijkheid nemen en de gevolgen 
van eigen gedrag overzien (item 10 uit ervaringen in relatie tot de groep en items 
12,13 en 17 uit ervaringen in relatie tot de partner). 

b Ten tweede de belangrijkheid van de verschillende ervaringen wanneer we dat 
afmeten aan een ander kriterium, nl. aan de vooruitgang in zelfwaardering na de 
training. 

Vier van de dertien ervaringen hangen, zowel bij Lieberman es. als in ons onder
zoek, samen met een toename in — vooral — de zelfwaardering van de mensen die 
die ervaring hadden. Het zijn: een gevoel van betrokkenheid bij de groep, 'erbij 
horen', het gevoel in de groep iets voor anderen betekend te hebben, het uitdruk
king geven aan positieve of negatieve gevoelens tegenover anderen, en 
aanmoediging van de groep bij het nemen van risiko's zoals het uitproberen van 
nieuw gedrag, het uitdrukken van dingen die vroeger niet gezegd werden. Enkele 
ervaringen die in het amerikaanse onderzoek wel betekenisvol bleken (zoals het 
krijgen van advies of suggesties), gaven bij de nederlandse deelnemers aan paren
trainingen géén relatie met vooruitgang in zelfwaardering te zien*. Ervaringen, 
die in het amerikaans onderzoek niet betekenisvol bleken, geven in ons onderzoek 
ook geen nieuwe samenhangen te zien. 

De gegevens van deze paragraaf samenvattend: in de week na de trainingen be
schrijven de deelnemers als hun meest betekenisvolle ervaringen: het gevoel uiteinde
lijk verantwoordelijk te zijn voor 't eigen leven, het krijgen van advies of suggesties, 
en het krijgen van feedback, van de andere groepsleden. Wanneer we het belang van 
ervaringen in de trainingen afmeten aan een ander kriterium (nl. meer zelfwaar
dering krijgen) komen echter andere ervaringen als betekenisvol naar voren. De 
mensen die (direkt en drie maanden) na de training méér zelfwaardering hebben ge
kregen, hadden (direkt na de training) gezegd dat zij de volgende ervaringen hadden: 
bij de groep horen, iets voor anderen betekenen, zichzelf kunnen uitdrukken t.o. 
andere groepsleden en daarbij, en bij ander nieuw gedrag, aangemoedigd te zijn 
door de andere groepsleden. Generaliserend: ervaringen die door de deelnemers als 
leerzaam worden gezien zijn ervaringen van konfrontatie, terwijl ervaringen die 

* Volledigheidshalve: in tegenstelling tot de bij 6.2.1. beschreven ervaringen (in re
latie tot de partner), is er hier nauwelijks sprake van samenhang tussen het wel of 
niet hebben van een bepaalde ervaring en pretestgegevens. Alleen ervaring 5 ('mo
deling') en 13 ('meer begrip') komen wat vaker voor bij mensen die bij de pretest 
een lagere zelfwaardering hadden. (.05 < ρ < .10 tweezijdig). 
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(zoals afgemeten aan een toename van de zelfwaardering) leerzaam blijken te zijn 
wijzen op: een opgenomen zijn in en aktief deel uitmaken van een warm en onder
steunend klimaat. Onze gegevens zijn, in grote lijnen, in overeenstemming met de 
gegevens van een amerikaans onderzoek naar effekten van encountergroepen in de 
college-setting (Lieberman es., 1973). 

6.3. Op zoek naar mogelijke'casualties'. 
In de literatuur rondom trainingen wordt terecht vaak aandacht geschonken aan 

de mogelijkheid van 'casualties', Ongelukken', deelnemers voor wie hun deelname 
meer vervelende dan plezierige, meer 'negatieve' dan 'positieve' gevolgen heeft. Op 
onderzoek gebaseerde schattingen van de frekwentie, waarmee onder de deelnemers 
aan trainingen 'casualties' voorkomen, variëren tussen tien op de honderd en minder 
dan één op de honderd (een overzicht van onderzoek geeft Smith, 1975). 

Het onderling uiteenlopen van deze schattingen berust waarschijnlijk voor een 
deel op verschillen in wat men als 'casualty' beschouwt en op verschillen in normen, 
waarden, en referentiekaders die daar achter liggen. Smith suggereert m.i. terecht 
de mogelijkheid dat onderzoeker A (die in zijn eigen onderzoeksmateriaal 10% 
casualties vond) en onderzoeker В (die in zijn eigen onderzoeksmateriaal 0,1% 
casualties vond) in elkanders onderzoeksmateriaal hun 'eigen' casualty-percentage 
weer zouden aantreffen. 

In 6.3.1. gaan we in op vragen die hieruit voortvloeien: wat 'is' een casualty, 
m.a.w. wat verstaan we in dit onderzoek onder een casualty, wat zijn onze achterlig
gende normen en waarden? Ook bespreken we het idee dat de frekwentie van nega
tieve veranderingen na deelname aan een training moet worden vergeleken met de 
frekwentie van negatieve veranderingen bij het ni'et-deelnemen aan een training. 

In 6.3.2. gaan we na, hoe frekwent — volgens verschillende kriteria — negatieve 
veranderingen waren in deelnemers- en kontrolegroep. 

In 6.3.3. gaan we na, hoeveel individuen er naar ons oordeel onder de deelnemers 
zijn voor wie negatieve veranderingen drie maanden na de training nog overwegen 
(casualties). 

Ook geven we volledigheidshalve een korte beschrijving van een andere deelnemer, 
die door onderzoekers met een ander referentiekader dan het onze mogelijk als 
'casualty' beschouwd zou worden. 

6.3.1. Omlijning van het begrip 'casualty '. 

Ik wil de omschrijving die Lieberman es. van een 'casualty' gaven als uitgangspunt 
nemen en daar enkele kanttekeningen bij maken. Hun definitie van een casualty is: 
'iemand die als een direkt gevolg van zijn ervaring in de encountergroep méér in 
psychische pijn of nood (distress) terecht komt en/of minder adekwate (more mal
adaptive) verdedigingsmechanismen gaat hanteren', bovendien is deze negatieve 
verandering niet een voorbijgaande maar een duurzame- zoals beoordeeld acht 
maanden na de ervaring in de groep. 
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Op deze wijze gedefinieerd kan alleen iemand die aan een training deelgenomen 
heeft als 'casualty' beschouwd worden. Dat vind ik niet juist. Het deelnemen aan een 
training kan nare gevolgen hebben, maar andere gebeurtenissen (dan het deelnemen 
aan een training) kunnen ook nare gevolgen hebben. Het niet-deelnemen aan een 
training kan ook nare gevolgen hebben, zodat het beter zou zijn geweest als er wel 
een training was geweest. Hiermee zitten we midden in een belangrijke moeilijkheid 
bij de poging tot omlijning van het begrip 'casualty'. Het is een goed gebruik om de 
frekwentie van positieve veranderingen na deelname aan een training (of therapie) te 
onderzoeken in vergelijking met een kontrolegroep: pas wanneer een verschil ten 
gunste van de getrainde groep blijkt, kan gezegd worden dat deelname aan de trai
ning 'effekt' heeft. Dezelfde gedachtengang wordt echter zelden gevolgd wanneer de 
frekwentie van negatieve veranderingen na deelname aan een training (of therapie) 
wordt onderzocht. Toch geldt ook hier: pas wanneer zou blijken dat het in psychische 
pijn of nood geraken vaker voorkomt na deelname aan een training dan na niet-deel
name, kan gezegd worden dat een training casualties effektueert. 

Nauw hiermee samenhangend is het volgende: wanneer een persoon in meer 
psychische pijn of nood geraakt is er zelden sprake van één duidelijke oorzaak. Er 
zijn meestal meerdere faktoren die daar een rol in spelen: de psychiche gezondheid 
van de persoon vóór deze ontwikkeling begon, en een samenspel met andere faktoren 
van 'buiten' af: zoals bijvoorbeeld de manier waarop je partner zich op dat moment 
tegenover je opstelt. Vanuit deze overwegingen een eerste kanttekening bij de defini
tie van Lieberman es.: ik vind het moeilijk te spreken van 'als een direkt gevolg van 
zijn ervaring in de groep'. Ik zal negatieve veranderingen na de training op twee 
manieren beschrijven: 

— in 6.3.2. wordt nagegaan, hoe frekwent negatieve veranderingen bij de getrain-
den waren in vergelijking met mensen uit de kontrolegroep; 

— in 6.3.3. kijken we of er getrainden zijn die na hun deelname aan de training 
overwegend duurzame (3 mnd) negatieve veranderingen tonen die tenminste 
gedeeltelijk samenhangen met het proces dat zij in de training meemaakten. 

Wat verstaan we onder een 'negatieve verandering'? 
In 6.3.2. beschrijven we 'negatieve veranderingen' zoals door tests gemeten, in 6.3.3. 
wordt meer van de interviews gebruik gemaakt en dat is een veel subjektiever zaak. 
Daarom hiema enkele punten over wat ik wel en wat ik niet negatief vind: 

— ik vind het negatief wanneer een persoon duurzaam (d.w.z. tot drie maanden 
na de training) méér in psychische pijn of nood verkeert, dit is mijn belangrijkste 
kriterium; 

— het hanteren van 'minder adekwate' verdedigingsmechanismen zegt mij niets, 
ik heb geen duidelijke mening over welke verdedigingsmechanismen meer of minder 
adekwaat zijn, ik gebruik dit niet als kriterium. Ook vind ik het niet negatief wan
neer partners zich ontwikkelen in een richting tegenovergesteld aan de trainings
waarden (naar minder openheid, minder elkaar vrij laten en meer afhankelijkheid) 
mits zij zelf zich daar duidelijk wel bij voelen (één paar uit de deelnemersgroep ont-
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wikkelde zich in deze richting); 

— ik vind een echtscheiding niet per definitie een negatieve verandering; 
— ik vind het negatief wanneer een getrainde tot meer zelfkennis of inzicht komt 

maar deze kennis ook op den duur(3 mnd.) overwegend psychische pijn voor hem of 
haar betekent; 

— ik vind het niet negatief wanneer een getrainde op grond van zijn proces tijdens 
de training komt tot nieuw gedrag (bv. openheid in een werksituatie) of een beslis
sing (bv. te scheiden) die nieuwe moeilijkheden en eventueel erge pijn voor hem of 
haar met zich meebrengen, mits de persoon redelijk in staat lijkt die moeilijkheden 
en/of pijn te hanteren. Dit 'redelijk hanteren' is ook een subjektief kriterium. Als 
voorbeeld van wat ik 'redelijk hanteren' vind: ik vind dat Joke (zie 6.3.3.) haar nieu
we moeilijkheden wel redelijk hanteert (aktief naar een nieuwe vormgeving van haar 
veranderde belevingswereld zoekt) en ik vind dat Carla (zie 5.4. en ook 6.3.3.) dat 
niet doet (passief blijft wachten op oplossingen die uit haar omgeving zouden moeten 
komen). 

Samenvattend: mijn belangrijkste kriterium ligt in het 'subjektieve' gevoel van ver
minderd welzijn van de getrainde, drie maanden na de training, en samenhangend 
met het eigen proces tijdens de training. Ik ben me ervan bewust dat een andere 
onderzoeker mogelijk van een 'casualty' zou spreken waar ik van hanteerbare 'moei
lijkheden' spreek. Ik vind de grens zelf ook wel moeilijk te trekken, en arbitrair. Vol
ledigheidshalve daarom bij 6.3.3. ook een korte beschrijving van iemand die na haar 
deelname veel 'moeilijkheden' had. 

Dan nog een toevoeging. Er zijn enkele mensen onder de getrainden die tijdelijke 
of duurzame moeilijkheden hadden, die niet zozeer samenhangen met het proces dat 
zij zelf in de training meemaakten, maar die voortkomen uit het niet kunnen aksep-
teren van, moeite hebben met, of lijden onder de gevolgen van een ontwikkeling die 
hun partner via de training doormaakte*. Ik denk hierbij aan Cor (zie 5.4.), aan de 
drie mannen uit de relaties die tot een echtscheiding kwamen (zie 6.4.) en aan Jan, 
de partner van Joke (zie 6.3.3.). Ik beschouw deze mensen niet als 'casualties', ik zal 
wel iets van hun proces weergeven. 

6.3.2. Defrekwentie van negatieve veranderingen. 

Onze vraag is hier: hoe verhoudt de frekwentie van negatieve veranderingen na 

deelname aan een training, zich tot de frekwentie van negatieve veranderingen bij 

het niet deelnemen aan een training: bij andere vormen van therapeutische hulpver

lening, bij mensen die na screening afgewezen worden voor deelname aan een 

training, bij mensen die op een wachtlijst voor een trainingsinstituut of een instantie 

* overigens zijn er geen signifikante negatieve korrelaties tussen de mate waarin A en 
partner В vooruitgaan in innerlijk welbevinden (pre-post r = —.12 bij η = 19, 
pre-f.u. r = + .17 bij n = 18). Ook volgens het individueel kriterium voor verande
ring (zoals gehanteerd in hoofdstuk 4) is er geen geval waarin een persoon A vooruit
gaat ininnerlijk welbevinden tenvijlpartnerB achteruitgaat in innerlijk welbevinden. 
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voor psychosociale hulpverlening staan? 
Op grond van onze onderzoeksgegevens kunnen we alleen op het laatste deel van 

deze vraag ingaan. Onderzoek van anderen geeft nog iets meer impressies rondom 
andere onderdelen van deze vraag: 

— Stephenson, Erickson en Lehner (1965) vonden meer 'suffering' in een thuis
blijvende kontrolegroep dan in een getrainde experimentele groep. Hun kriterium 
voor 'suffering' was een negatieve verandering in de zelfbeschrijving van pre- naar 
post-test. 

— Posthuma en Posthuma (1973) vonden niet meer negatieve gedragsveranderin
gen (negatief: naar de mening van degene die het gedrag vertoonde) in een getrainde 
groep dan in een thuisblijvende kontrolegroep en dan in een placebo-kontrolegroep. 

— Lieberman es. vinden in de thuisblijvende kontrolegroep evenveel negatieve 
veranderingen als in de getrainde groep studenten (1973, p. 108. Zie ook het kom-
mentaar van Smith 1975, p. 38/40). 

— De genoemde schattingen van de frekwentie van het voorkomen van casualties 
(van 0,1 tot 10%) komen overeen met schattingen van de frekwentie van negatieve 
veranderingen bij individuele psychotherapie en huwelijkstherapie (Gurman 1973). 

Uit de b-tabellen 5 t/m 19 is al gebleken dat onze gegevens niet afwijken van het 
bovenstaande. Wat een kriterium voor 'negatieve verandering' betreft: zelf vind 
ik een duurzame negatieve verandering in 'innerlijk welbevinden' het meest relevant. 

Een overzicht van de verschillende dimensies: 
— bij de deelnemers zijn geen mensen met een duurzame* negatieve verandering in 
zelfwaardering, in de kontrolegroep vier mensen. In de deelnermsgroep twee tijde
lijke verandering: van Carla (5.4.) en van Joke (6.3.3.), in de kontrolegroep ook twee. 
— geen deelnemers met een duurzame vermindering van het innerlijk welbevinden, 
wel drie mensen uit de kontrolegroep. Twee mensen met een tijdelijke vermindering 
van innerlijk welbevinden, zowel in de kontrole- als in de deelnemersgroep. (de deel
nemers zijn Jan en Joke). 
— Vier van de deelnemers en twee van de kontrolemensen ervaren duurzaam minder 
interne beheersing. 
— Op een open schriftelijke vraag naar veranderingen in het omgaan met mensen 
schrijft één getrainde** zichzelf negatieve veranderingen toe tegenover negen mensen 
uit de kontrolegroep. Geen van de getrainden krijgt door zijn/haar partner negatieve 
veranderingen in het omgaan met mensen toegeschreven, tegenover negen mensen uit 
de kontrolegroep. 

* met duurzame negatieve verandering wordt hier bedoeld: een negatieve verande
ring van pre- naar follow-upmeting. Soms wordt ook het voorkomen van een tijde
lijke negatieve verandering vermeld, hiermee wordt bedoeld: een negatieve veran
dering van pre- naar postmeting die bij de follow-up weer hersteld is. 

** deze getrainde is Cor, hij schrijft: Ik ontzie mensen wat minder, voor m'n gevoel: 
ik ben meer bij mijn eigen probleem bepaald en denk meer om mezelf. Vooral 
tegenover Carla treed ik veel 'harder' (afgeslotener, afstotender) op. 
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— Geen duurzame vermindering van 'relatievaardigheden' in de getrainde groep 
tegenover één persoon uit de kontrolegroep. 
— Geen duurzame vermindering van 'gelegenheid tot kontakt' bij de getrainden 
tegenover drie personen uit de kontrolegroep. 
— Twee deelnemers (Carla en Joke) beschrijven hun relatie duurzaam als minder 
'goed' tegenover acht mensen uit de kontrolegroep. Eén deelnemer (Carla) ervaart 
duurzaam minder verbondenheid met haar partner t.o. vier mensen uit de kontrole
groep. 
— Zes getrainden en zeven kontrolemensen beschrijven hun relatie bij de follow-up 
als minder 'intens'. De getrainden zijn Cor en Carla (5.4.) en de vier gescheiden 
mensen, die de semantische differentiaal ook bij de follow-up hebben ingevuld (zie 
6.4.). Twee getrainden (Cor en Carla) beschrijven hun relatie als minder konfronte-
rend, tegenover vier kontrolemensen. 
— De 'perceptie-akkuraatheid' * van één getrainde was bij de follow-up verminderd, 
tegenover zeven mensen uit de kontrolegroep. 

Een andere mogelijkheid om na te gaan hoe de getrainden en de kontrolemensen 
zich qua negatieve veranderingen verhouden, sluit duidelijker aan bij gebieden waar-

Tabel 28. Verandering volgens individueel kriterium tussen pretest en f olio w-up-test, 
naar keuzes voor 'gewilde verandering' b¡j de follow-up-test. 

Kluster 
(kriterium) 

Relaties 
(relaties) 

Expressie 
(rel.vaard.) 

Depressie 
(inn.welbev.) 

Partnerrelatie 
(evaluatie) 

Zelfvertrouwen 
(zelfwaard.) 

Vervreemding 
(vervr.) 

Zz. waarmaken 
(zz.waarm.) 

Groep 

Deeln. 
Kontr. 

Deeln. 
Kontr. 

Deeln. 
Kontr. 

Deeln. 
Kontr. 

Deeln. 
Kontr. 

Deeln. 
Kontr. 

Deeln. 
Kontr. 

Aantal 
follow-up 

keuzes 

18 
14 

21 
16 

4 
7 

18 
20 

14 
13 

14 
10 

22 
18 

voorafgaande geen voorafgaande 
negatieve voorafgaande positieve 

verandering verandering verandering 

1 16 1 
1 11 2 

0 10 11 
1 13 2 

0 3 1 
1 6 0 

1 11 6 
5 10 5 

0 8 6 
2 10 1 

1 9 4 
0 9 1 

0 18 4 
3 14 1 

vermindering van akkuraatheid op minstens twee van de vier gebieden: aandacht, 
aanvaarden, ruimte en affektie. 
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op men bij de follow-up niet tevreden over zichzelf was, waar men verandering wilde. 
De bij 5.5. beschreven vragenlijst is ook bij de follow-up afgenomen, opnieuw met het 
verzoek om hooguit 5 items uit te kiezen waarop men zijn of haar mening over zichzelf 
graag anders zou zien. Voor ieder gebied (kluster) waarop een persoon zijn of haar 
mening over zichzelf graag anders wilde zien, werd nagegaan of die persoon in de 
voorafgaande drie maanden in een negatieve richting veranderd was (op de 
kriteriumvariabele, zie ook pag. 157). Dit leidde tot de in tabel 28 vermelde gegevens. 

Uit de verschillende gegevens wordt duidelijk, dat onder de deelnemers aan paren-
trainingen niet méér negatieve veranderingen plaats vinden dan bij de mensen uit de 
kontrolegroep. Dit neemt niet weg, dat er in de deelnemersgroep enkele negatieve 
veranderingen plaats vonden. Ik vind het zinvol hierna na te gaan in hoeverre er 
onder de deelnemers mensen zijn, voor wie negatieve veranderingen drie maanden na 
de training, overwegend zijn. 

6.3.3. Deelnemers die in moeilijkheden kwamen. 
Ik beschouw één van de mensen uit de deelnemersgroep ni. Carla (5.4.) als 'casu

alty'. Ik heb de indruk dat Carla drie maanden na de training méér in psychische pijn 
en nood verkeert dan voor de training, dat deze ontwikkeling gedeeltelijk samen
hangt met het proces dat zij tijdens de training doormaakte, en dat deze 
moeilijkheden nauwelijks hanteerbaar voor haar waren. 

In het proces van Carla zijn ook een paar positieve punten aan te wijzen. Zij ziet meer 
'gelegenheid tot kontakt', althans buiten haar relatie met Cor, en zij beschrijft 
zichzelf als vaardiger in haar relaties. Dit wordt bevestigd door Cor, die haar (op de 
vraag naar veranderingen in het omgaan met mensen) beschrijft als 'meer ontspan
nen en vrolijker in d'r omgaan met haar kinderen en kennissen'. 

Uit het interview wordt echter duidelijk dat deze ontwikkeling voor Carla weinig 
gewicht heeft en volledig overschaduwd wordt door haar depressiviteit en het feit dat 
haar relatie met Cor 'van alle schijn ontdaan is.' Een van haar leerervaringen uit de 
training ('ik maak mezelf eenzaam door me terug te trekken, de anderen doen het 
niet, ik doe het zelf') gebruikt ze mogelijk in haar relatie met haar kinderen en met 
anderen, maar niet in haar relaties met Cor en met haar trainers. 

Buiten haar terugtrekreaktie tegenover haar partner (het inrichten van eigen 
kamertje) is ze vrij passief en diffuus in het zoeken naar oplossingen voor haar moei
lijkheden: ze wil haar relatie met Cor niet verbreken ' maar als ik iemand anders 
tegen zou komen die me beter zou liggen dan stap ik zo over'; ze vindt dat ze niet in 
een training thuishoort en wel in een therapie maar ze gaat opnieuw naar een training 
toe omdat ze daar nu eenmaal al voor ingetekend had (vóór haar krisis tijdens de af
gelopen training); ze wil aandacht van de trainers uit de afgelopen training maar ze 
neemt (ondanks hun uitnodiging daartoe) geen kontakt met hen op. In het patroon 
dat Carla tijdens ons eerste gesprek beschreef ('het leven bij gratie van mijn omge
ving') lijken drie maanden later nauwelijks openingen te zijn gekomen. 

De ontwikkeling van Carla — naar een toestand van meer pijn en depressie die de 
enkele konstruktieve veranderingen sterk overschaduwt, een ontwikkeling die samen
hangt met haar proces tijdens de training — vind ik bij geen van de andere deelne-
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mers terug. Daarbij was Carla de enige die de vraag, of ze weer aan de training zou 
deelnemen als ze zou weten wat ze nu weet, met 'nee' beantwoordde. 

Ik wil nog een deelneemster beschrijven die ik niet als 'casualty' beschouw en die 
door anderen mogelijk wel als 'casualty' beschouwd zou worden. Ik zie Joke als 
iemand die na de training grote moeilijkheden had (zonder dat erg duidelijk is in 
hoeverre deze moeilijkheden met het getraind zijn samenhangen), die deze moeilijk
heden redelijk hanteert en er iets konstruktiefs uithaalt, en die drie maanden later 
niet meer in een toestand van verminderd welzijn zit. 

Joke en Jan, achter in de twintig, leven zes jaar samen, geen kinderen, beiden 
werken in hetzelfde bedrijf. De interviewer vermeldt dat het eerste gesprek (plm. 
twee weken voor de training) moeilijk verloopt in die zin dat 'deze mensen niet ge
wend zijn om over persoonlijke emoties te praten met een derde'. 

Joke vindt het moeilijk te vertellen wat haar motivatie voor deze training is: ze zegt 
dat ze zich wat heeft laten ompraten door haar man en een bevriend echtpaar (die 
ook aan de training zullen deelnemen). 
Ze hadden er met elkaar wel veel over gelezen en over gepraat, en nu er een goedkope 
training was en haar man en het andere paar vroegen of ze meeging, 'was er geen 
reden om te weigeren' *. Ze hoopt dat door middel van de training de relatie met het 
andere paar verdiept wordt: ze hopen op den duur 'in een kommune te gaan wonen 
uit idealistische overwegingen'. Verder hoopt ze dat ze in de training zichzelf zal 
kunnen geven, zal praten over dingen en gevoelens die haar echt aangaan. Ze be
schrijft de relatie met haar man als goed en moeilijkheden daarin als 'altijd oplos
baar; je slaapt en eet en werkt immers samen'. 

Ook Jan noemt als eerste motief voor de training de relatie met het andere paar. 
Verder hoopt hij meer zekerheden over zichzelf te krijgen maar hij weet niet goed 
welke dat zouden moeten zijn. Erg belangrijk vindt hij het dat Joke in deze training 
'eens aan de beurt komt, geen verstoppertje meer speelt', hij wil zichzelf meer op de 
achtergrond zetten. Hij beschrijft zijn relatie met Joke als bevredigend, met uitslui
ting van het seksuele kontakt, en met enkele spanningen zonder dat duidelijk wordt 
wat deze spanningen zijn. Ook wordt duidelijk dat ze in het verleden al korte tijd met 
een ander echtpaar samen geleefd hebben en enkele ervaringen hebben met partner
ruil. 'We hebben weinig mogelijkheden om uit elkaar te groeien, denk ik. We wer
ken samen, hebben vaak uren om met elkaar te praten.' 

Tijdens het follow-up gesprek zegt Joke echter over zichzelf en hun relatie van voor 
de training: 'ik heb altijd gedacht dat 't wel snor zat, we hadden vroeger ook wel vrij 
goed kontakt — behalve de laatste driejaar, toen niet meer. Ik was een beetje inge-
suf t zeg maar, een beetje lusteloos, levensmoe, dat weinig je meer interesseert, dat je 
gewoon eigenlijk elke minuut van de dag kan maffen. Tot een korte tijd voor de trai
ning was er eigenlijk nog niets aan de hand, we sudderden gezapig verder — en toen 
vlak voor de training werden we ons ervan bewust dat er iets eigenlijk helemaal niet 
goed zat ... nou toen hebben we gedacht dat 't aan 't werk zou liggen ... nou we 
hebben er lang en kort over gepraat en ik heb toen ontslag genomen. Ik had daar dus 
wel 's dat heel m'n gevoel tegenover Jan dichtklapte. Nou toen ben ik gauw wegge-

* Dit bevriende echtpaar nam ook deel aan ons onderzoek. De man drukte, in het 
gesprek vóór de training zijn twijfels uit over de deelname van Joke: 'we hebben 
hen erbij gesleept... misschien hebben we Joke toch wel een beetje onder druk ge
zet, zij voelde er eerst niet zo veel voor, was nogal geschrokken van een eerste, 
vroegere encounterervaring ... '. 
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gaan, voordatje dus ... ja ... boos, of geïrriteerd gaat reageren. Sindsdien zat ik 
thuis'. 

Joke hield geen trainingsdagboek bij. Jan wel. Over de eerste sessies (de training be
staat uit een reeks avonden) schrijft hij o.a. dat tussen hem en Joke moeilijkheden 
opkwamen die zich weer oplosten (zonder dat duidelijk wordt wat de moeilijkheden 
waren) en dat hij vindt dat Joke zich ii. de groep te weinig inzet. Over de laatste drie 
avonden zijn zijn notities kort: Ie. Achteraf na de groep vertelde Joke dat ze bang 
was homofiel te zijn. 2e. Joke heeft vanavond niets ter sprake gebracht. 3e. Hopeloze 
toestand tussen Joke en mij. 

Drie maanden later vertelt Joke dat ze tijdens de training vrij gesloten was: 
'dat ik dingen die belangrijk waren, dat ik die vergat'. En als ze al iets over zichzelf 
vertelde 'dan voelde je je steeds weer alsof heel je identiteit zoek was'. Toch is ze er 
heel duidelijk over dat ze de training niet gemist zou willen hebben, en weer deel zou 
nemen als ze (wetend wat ze nu weet) weer op het punt van vóór de training zou 
staan. Als pluspunten van haar deelname beschrijft ze: het ontdekken van dingen 
over zichzelf, o.m. dat achter haar spelen van flinkheid en doortastendheid erg veel 
onzekerheid en zoeken van goedkeuring zit, hoe moeilijk het voor haar is om 
anderen toe te laten, hoe vertrouwen in anderen pas kan groeien als ze zelf dat risiko 
neemt om zich voor anderen — een stukje — open te stellen, en het vernieuwde kon-
takt met Jan dat uit de moeilijkheden ontstaan is. Ze meent dat ze nu met Jan en met 
vrienden wat meer op voet van vertrouwen kan omgaan en tegelijkertijd: dat ze 
gemerkt heeft dat ze mensen harder nodig heeft dan ze zelf besefte. Ze vindt het be
langrijkste dat de training 'haar leven op het nivo van een plant' doorbroken heeft: 
'zonder die training was er misschien niet veel veranderd, had ik verder geslapen, 
blijven sudderen, sudderen — ik weet niet hoe lang je zoiets vol kan houden hoor, 
misschien wel tot je tachtigste datje slapen blijft... maar daar voelde ik me toch ook 
niet lekker bij, ik ben nu tot de ontdekking gekomen dat ik echt nog wel wat wil.' 

Gedurende de training (niet gedurende een groepssessie) is zij zich gaan afvragen 
of zij homofiel is. 'Tijdens de sessies ben ik me bewust geworden, dat er iets is waar
door ik Jan niet helemaal bij me toe kan laten, en dat ik niet graag seksueel kontakt 
met hem wil hebben'. De laatste weken van en eerste weken na de training had ze 
'verwarde, depressieve, wanhopige toestanden'. Nu, drie maanden na de training, is 
ze begonnen met aftasten, 'proberen te ontdekken' in hoeverre haar homofiele ge
voelens realiteit blijven: via bezoeken aan een sociëteit van het COC en het plaatsen 
van een kontakt-advertentie in Vrij Nederland. Over de relatie met Jan nu: 'dat heeft 
ons alle twee een beetje makkelijker gemaakt, wat rustiger, er is wat meer zicht op de 
situatie'. 

Dit stemt overeen met Jans kijk op het geheel. Hij vertelt dat hij de laatste weken 
van en de eerste weken na de training erg woedend en wanhopig is geweest. 'Ik zag 
die problemen toen, maar niet konkreet, dat was zo angstig. Maar nu de problemen 
zich beginnen uit te kristalliseren, ben ik heel erg blij dat ik die training gehad heb'. 
Hij geeft als voorbeeld: toen Joke thuis kwam van een afspraak met een advertentie-
kontakt 'vertelde ze er erg veel over, ook over dat ze een beetje gevreeën hadden en zo 
— en het gekke was dat ik steeds blijer en gelukkiger werd door de konkreetheid van 
alles'. 'Joke is minder met psychologische verklaringen van zichzelf bezig, ze geeft 
zich dus direkter.' Over zijn relatie van voor de training nu: 'ik had m'n ogen dicht, 
ik had m'n ogen vreselijk dicht. Maar uit Joke's akties was dit ook niet te voorspellen, 
dacht ik. Er waren ook zo weinig akties. Ze zat in een hele diepe put en in een hele 
diepe put is 't erg donker. Als je daar van buitenaf inkijkt dan zie je heel weinig, en 
dan zie je zeker niet dat ze plotseling gaat zeggen dat ze homofiel is'. Over de trai
ning: 'ik geloof niet dat er in de training zo ontzettend veel met Joke gebeurd is, in de 
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training zelf. Wij hebben daar voortdurend stemmetje zitten spelen, we wachten 
steeds maar af: op de stap die de ander zou gaan doen. Ná de training is er wel veel 
met Joke gebeurd, iedere keer weer als we er vandaan kwamen, dan kwam het hele 
spul op gang, alle moeilijkheden'. Over zijn eigen notities van tijdens de training: 
'Ach ... ja, jullie moeten 't niet weggooien hoor, want 't is zeer goeie dokumentatie 
... maar 't is geschreven vanuit een vreselijke onzekerheid'. Over de toekomst van 
hun relatie: 'Ik zie 't voorlopig wel zitten, om nog een tijd lang naast elkaar voort te 
blijven lopen. We zijn dan wel niet zulke goede minnaars, maar we zijn wel goeie 
vrienden. En het is een reeële mogelijkheid, dat we in de toekomst minder dicht bij 
elkaar zullen staan — omdat het motief om naar elkaar toe te groeien weg is. Gek hè 
— dat is helemaal weg'. 

Het benoemen van een persoon als 'casualty' blijft een erg subjektieve zaak. Op 
grond van het interview materiaal vind ik, dat er één persoon — Carla — was voor 
wie de ontwikkeling, die ze tijdens de training doormaakte, drie maanden later meer 
pijn dan konstruktieve verandering inhield. Op grond van meer objektieve, 'hardere', 
maar wat minder levensnabije kriteria (de testgegevens, 6.3.2.) is er geen reden om 
aan te nemen dat veranderingen in de richting van minder welzijn vaker voorkomen 
bij getrainden dan bij mensen die op een wachtlijst staan voor deelname aan een trai
ning of groepstherapie. 

Tenslotte: Lieberman, Y alom en Miles (1973) komen vanuit hun gegevens tot de 
konklusie dat die mensen, die door hen na de training als 'casualty' beschouwd wer
den, zich vóór hun deelname kenmerkten door: een lage zelfwaardering, lage relatie
vaardigheden en gelegenheid tot kontakt, gekoppeld aan hoge verwachtingen van de 
training en een perceptie van de training als 'veilig'. Volledigheidshalve deze pretest
gegevens, uitgedrukt in z-skores, van onze twee mensen die in moeilijkheden kwa
men: 

Carla Joke 
zelfwaardering +0,15 —0,62 
relatievaardigheden +0,31 —0,91 
gelegenheid tot kontakt —0,22 —0,96 
verwachting relatievaardigheden +0,08 —1,25 
verwachting gelegenheid tot kontakt 0,00 —0,44 
tr. perceptie 'veilig' +0,39 —0,98 

Geen van beiden beantwoordt aan het beeld dat Lieberman es. ván hun 'casualties' 
geven. Carla geeft op alle variabelen een vrij gemiddeld beeld te zien. Joke heeft 
weliswaar een vrij negatief beeld van zichzelf en haar relatievaardigheden, maar zij 
heeft ook lage verwachtingen van de training en zij ziet de training niet als 'veilig'. 

6.4. Echtscheidingen. 
Op het moment van de follow-up leefden twee getrainde paren en één kontrole-

paar niet meer samen. Tijdens het follow-up interview hadden drie mensen (een ge
trainde en twee kontrole) het voornemen de partnerrelatie te verbreken. In deze drie 

190 



gevallen zijn we (drie maanden na de follow-up) nagegaan of deze partners niet meer 
samenleefden, in twee gevallen (het getrainde- en een kontrolepaaH") bleek de relatie 
inderdaad verbroken. 

Met drie scheidingen bij de getrainden en twee scheidingen in de kontrolegroep is er 
geen aanwijzing dat getrainden vaker scheiden dan niet-getrainden. Maar de ge-
trainden meenden wel dat hun ervaringen tijdens de training een rol speelden in hun 
besluit, te scheiden. Twee mensen (Olga en Suzan) waren van mening dat de schei
ding er niet geweest zou zijn als de training er niet geweest was. 

Een punt waarop de getrainden zich onderscheiden van de kontrolemensen is de 
snelheid waarmee zij formalisering van hun besluit zochten: alle drie de getrainde 
paren maar geen van beide kontroleparen waren drie maanden na de follow-up ge
scheiden (2x) of van tafel en bed gescheiden (lx). 

Voor het overige zijn er slechts overeenkomsten tussen de gescheiden getrainden 
en kontrolemensen aan te wijzen. In alle gevallen noemde minstens een van de part
ners in het pre-interview al de mogelijkheid van een scheiding (maar dat deden som
mige partners die niet zouden scheiden ook). Meestal ging het om een vrij eenzijdige 
beslissing van één der partners, een beslissing waar de andere partner minder of 
helemaal niet achterstond. In vergelijking met de rest van de (getrainde + kontrole) 
groep geldt dat het om overwegend oudere mensen gaat (gemiddeld 42 jaar) die al 
langer (gemiddeld 18 jaar) met elkaar samenleefden. Reeds bij de pre-test onder
scheiden deze tien mensen zich van de mensen die niet zouden scheiden door de eva
luatie van hun partnerrelatie: zij beschrijven hun relatie als onbevredigend en zonder 
perspektief (t-toets ρ < .001 tweezijdig), als oppervlakkig en saai (p < .01), ontwij
kend (p < .01), zij geven aan zich weinig verbonden te voelen met de partner (p < .01) 
en menen dat de partner zich weinig verbonden voelt met henzelf (p < .01). Zij on
derscheiden zich niet door hun 'perceptie-akkuraatheid'. Een andere opvallende 
karakteristiek van deze paren (die ook in de hierna te bespreken cases naar voren zal 
komen) is het verschil in welzijn tussen de mannelijke en de vrouwelijke partner. 
Voor alle bij het onderzoek betrokken personen geldt, dat een man meestal wat 
hoger skoort op 'innerlijk welbevinden' dan zijn vrouw. Deze verschillen tussen de 
partners waren bij de scheidenden nog groter (t-toets over verschillen tussen part
ners, .05< ρ <.10) dan bij de niet-scheidende paren: mannen en vrouwen die zou
den scheiden verschilden méér van elkaar in innerlijk welbevinden dan mannen en 
vrouwen die niet zouden scheiden, in die zin dat de vrouwen veel minder gelukkig 
waren dan hun partners **. 

* Dit kontrolepaar stond op de wachtlijst voor groepstherapie. 
** Een vergelijkbare, maar niet signifikante tendens vonden we bij verschillen in de 

zelfwaardering. Mannen die zouden scheiden hadden een sterkere zelfwaarde
ring (gemiddeld 1,29-z verschil) dan hun vrouwen, in vergelijking met het ver
schil tussen de niet scheidende mannen en vrouwen (gemiddeld 0,66-z verschil). 
Het gemiddelde verschil tussen partners in innerlijk welbevinden is 0,65-z voor 
niet-scheidenden en 1,75-z voor scheidenden. 
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Bij de pretest was één variabele die absoluut onderscheid maakte tussen de paren die 
zouden scheiden en de paren die niet zouden scheiden. Het is de vraag, hoe de men
sen de komende training of therapie zien in verband met hun relatie (zie ook pag. 55 
tabel 4): als iets wat weinig met je relatie te maken heeft, als een stimulans die eigen
lijk niet nodig is, als een nodige stimulans, als een nodige mogelijkheid om hard aan 
de relatie te werken, of als een van de laatste strohalmen wil men ooit nog iets van de 
relatie maken. Geen van de mensen die niet zouden scheiden, zag de training of 
therapie als een laatste Strohalm. In elke van de vijf relaties die wel op een scheiding 
zouden uitdraaien was er echter een partner (in 4 gevallen de vrouw) die de komende 
training of therapie zag als een laatste strohalm. 

We geven hiema een beschrijving van de drie getrainde paren die tot een scheiding 
kwamen. Bij het kiezen van fragmenten uit de gesprekken die we met hen hadden 
heeft de nadruk gelegen op de vraag: welke situatie en welke faktoren uit de training 
gaven aanleiding tot het besluit om te scheiden? Wat in deze beschrijvingen dus 
minder naar voren komt: de verwerking van de scheiding, en veranderingen in de ge-
trainden voor zover die niet bijdroegen tot het besluit, te scheiden. 

6.4.1. Otto en Olga. 
Olga breekt het laatste jaar van haar middelbare schoolopleiding af als ze trouwt 

met Otto, die een stuk ouder is en naar zijn eigen zeggen afkomstig is uit een erg 
autoritair milieu met als vaders patroon: poot stijfhouen, ik ben de baas in huis. 
Olga was zwanger: 'dat kind was min of meer opzet. Ik trouwde om uit huis te 
komen. En vanaf m'n tiende was m'n enige ideaal om een kind te krijgen'. Het is nu 
acht jaar later. Otto vertelt (waar Olga nog bij is) dat hij erg veel moeite heeft gehad 
om Olga zelfstandigheid te geven, en dat hij zichzelf dat heeft afgeleerd. 'Olga ging 
toen haar zelfstandigheid gebruiken op een manier waar ik niet tegenkon, in relaties 
met anderen. Toen ben ik zelf die kant uit gaan groeien, en nu wil Olga terug naar 
hoe 't vroeger was, en ik wil niet meer. Daardoor zitten we nu midden in scherpe 
konflikten. En ik geloof dat Olga eigenlijk zo'n beetje teruggevallen is in zoals ze was 
toen ze zestien, zeventien was'. Olga zegt niets. 

Als we hen later apart spreken licht Otto toe: 'Olga heeft zes jaar in die afhankelijk
heid gezeten. Ik behandelde ze als lijfeigene, ze heeft terecht geprotesteerd. Ze acht
te zich onder invloed en dat was ze ook. Ik maakte hier de publieke opinie. Ik werd 
er steeds meer mee gekonfronteerd dat ze gelijk had, toen ben ik gaan omschakelen. 
Met als gevolg dat Olga ook aan een relatie met een andere man begon. En verstan
delijk vond ik dat wel goed maar emotioneel kon ik het niet verwerken, ik ben toen 
gaan schreeuwen'. 

Na de laatste vakantie (nu twee maanden geleden) 'wilde Olga beslist er nog een 
week alleen op uit. Ik heb hemel en aarde moeten bewegen om 't mogelijk te maken, 
financieel en zo. Ze waarschuwde me dat ze zich in die week ook seksueel zou bevrij
den. Dat zat me niet zo lekker. Toen ze van die vakantie terug kwam raakten we in 
een krisissituatie: ik was zo stom om te vragen hoe het met de seksuele bevrijding was 
gegaan. Ze had er een vriendje gehad. Ze wilde scheiden. Ze zei 'ik voel eigenlijk 
niets voor je'. Toen ben ik naar Mieke, een vriendin toegegaan. Daar ging ik voor 't 
eerst van m'n leven vreemd. Na anderhalve dag werd ik teruggeroepen, op een heel 
pathetische manier moet ik toch wel zeggen. Olga was erg geschrokken. En volledig 
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teruggeslagen in het idee van: ik ben er voor jou en jij bent er voor mij. Olga is altijd 
wel bedreigd geweest door m'n vrienden, vriendinnen, werk, studie, alles wat me van 
haar aftrok kon ze niet aksepteren. Ik heb vroeger altijd relaties met anderen afge
kapt, uit vanzelfsprekendheid, omdat Olga dat zo wilde. Maar ik ben nu in het sta
dium gekomen dat ik niet meer kap, het leidt nergens toe. Ik heb tegen Olga gezegd 
dat ik Mieke óók nodig heb. In dat konflikt zitten we nu. Ik hoop dat Olga weer uit 
dat enge starre hoekje tevoorschijn komt, ik hoop dat daar middels de training wat 
aan gedaan wordt. En voor mezelf wil ik weten of ik gek ben, of dit een onhaalbare 
kaart is wat ik wil: relaties met meer mensen'. 

Olga vertelt: 'Ik kon Otto alleen maar laten merken dat ik zelf ook nog iemand was 
door die seks. Op andere manieren lukte het niet. Praten lukte niet, hij wist het altijd 
beter. Ik kon er niet tegenop. Dit voorjaar begon ik aan een relatie met een vriend 
van Otto, ik voelde me helemaal onzeker in die tijd, deed door onzekerheid dingen 
die ik niet wil doen, ergerde me konstant aan mezelf. Ik heb toen ook bij het IMP 
hulp ingeroepen, ik wilde een therapie of zo, ik wilde eruit komen. Daar heb ik toen 
met iemand zitten praten ... ik was er zelf erg onzeker over wat ik eigenlijk wou ... en 
dat heb ik me eigenlijk min of meer door Otto laten bevestigen — en die heeft me 
toen — nou ja zó afgeraden dat ik niet meer ben gegaan. Deze zomer wilde ik alleen 
op vakantie, ben gegaan ook, ik heb me daar erg provocerend gedragen. Toen ik 
terugkwam, twee maanden geleden nog, wilde ik scheiden. Ik realiseerde me dat we 
zo niet door konden gaan, zo kun je niet leven met elkaar. Maar Otto wilde niet, er 
zou een strijd om de kinderen — Otto heeft mij uitgelegd dat zoiets niet prettig is 
voor de kinderen. En nu gaan wij samen naar een groep. 

Ik heb Otto toen toch wel min of meer weggestuurd, ik ben helemaal hysterisch 
gaan doen ... ik ben door onzekerheid dingen gaan doen die ik niet wil doen. Vorige 
week was ik dol gedacht. Ik dacht dat ik gek werd. Ik erger me konstant aan mezelf. 
Ik wil het niet meer op deze manier. Ik ben ook wel erg bang voor de training. Ik ben 
bang dat daar duidelijker zal worden dat ik het niet aankan, óf dat er duidelijk 
wordt dat het helemaal niet meer kan met Otto en mij'. 

Otto en Olga namen deel aan een gespreide groep (training d, pag. 42). Kort voor 
de start van de training begonnen zij ook avonden van de stichting Centraal Wonen 
te bezoeken, van waaruit zij met enkele andere mensen het plan opvatten een woon
groep te beginnen. 

Na afloop van de training schrijft Otto: 'tijdens deze tien weken heeft er in onze 
relatie nog verdere verslechtering plaatsgevonden (niet ten gevolge van de training)'. 
Olga schrijft: 'ik heb geleerd dat als je iets wil bereiken in een relatie dat je dan beter 
eerst jezelf kan leren kennen en jezelf bewust worden van watje eigenlijk kan en wil. 
Het heeft helaas niet die uitwerking gehad dat mijn relatie met Otto in deze tien 
weken erop vooruit gegaan is, maar voor mijzelf heb ik er wel wat aan gehad en wat 
betreft mijn relatie met Otto vind ik het alleen maar een geval van 'jammer". Enkele 
weken later gingen Otto en Olga uit elkaar, en na nog zes weken waren zij 
gescheiden. 

Bij de follow-up woonde Otto in een groepsverband met plm. tien andere mensen 
(Centraal Wonen). Voor zowel Otto als Olga gold dat zij nog midden in het verwer
kingsproces van hun scheiding zaten, ze vonden het nog erg moeilijk en pijnlijk om 
te praten over wat zich afspeelde in de tijd van uit elkaar gaan, en ze herinnerden 
zich moeilijk wat zich vóór die tijd had afgespeeld. 

Otto over de training: 'ik had er zelf erg veel aan. Olga zei ook dat ze er erg veel 
aan had. Maar er veranderde niets aanwijsbaars ten goede in onze relatie. En toen 
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heb ik, ook op financiële gronden, gezegd dat ik na die tien zittingen er liever mee 
wilde stoppen. En dat heeft Olga me heel erg kwalijk genomen, die wilde persé door
gaan. 

We zaten echt, vanaf het begin van het jaar, in een soort vicieuze cirkel van: als jij 
dit doet, dan doe ik dat, en dan doe ik dit weer ... en bij wat er met ieder van ons af
zonderlijk in die training gebeurde bleven we toch met elkaar in een interaktiepa-
troon dat — nou, dat naar die afgrond leidde. We kónden er niet uitspringen, op de 
een of andere manier. Het cumuleerde steeds, totdat de bom moest barsten. Ook tij
dens de training ging dat door. Het enige wat daar gebeurde was ... ja dat er wel din
gen uitgesproken werden ... die de zaken wat duidelijker etaleerden. Maar dat heeft 
mij alleen maar moedelozer gemaakt, zo van: ja nou zie ik hoe het in elkaar grijpt. 
Bijvoorbeeld over die ongelijke positie waarin we gestart waren (ik was ouder dan 
Olga, ik nam de leiding en zo): ik had het gevoel dat ik de rol van me afgeschoven 
had ... maar toen bleek dat Olga het nog wel steeds zo voelde. Ze was bang voor me, 
doodsbang. En als ik nu terugkijk ook op die laatste maanden van voor de scheiding 
dan zie ik inderdaad dat ik steeds de superieure rol weer innam ... ik had er attenter 
op moeten zijn. 

Tijdens de training was het ook wel erg fijn, maar zodra we op weg naar huis 
waren kreeg je dat moeilijke gevoel weer. We kregen ook wel 'huiswerk' mee van de 
trainer. Nou als we daar dan mee bezig waren dan kwam er — een mateloze wrok 
van mijn kant. En van Olga's kant. Thuis werd er alleen maar oeverloos gepraat. We 
bleven in datzelfde interaktiepatroon zitten, tegen elkaar opbieden: jij doet dit dan 
doe ik dat. Nou en mijn stap was toen van: ik moet jou eigenlijk niet zo erg meer. 
Daar kwam het eigenlijk op neer, zo kwam het waarschijnlijk bij haar over, ik zei het 
ook wel zo geloof ik. Nou en toen gingen er vreemde dingen gebeuren ... Olga bleef 
een nacht weg... nou en toen, toen ging ik sláán... en toen heb ik gedacht nou dat 
wordt gevaarlijk en toen heb ik voorgesteld om een paar dagen weg te gaan, zodat we 
weer wat tot rust konden komen. En toen ben ik bij een van de mensen van centraal 
wonen — kreeg ik onderdak. En na een paar dagen belde ik op. En Olga zei van: 'ik 
vind 't wel rustig'. En toen dacht ik van daar heb ik weinig aan, toen ging 'k thuis 
kijken ... en toen zat ze daar met Jan met wie ze ook bij CW kennis gemaakt heeft. 
Toen werd ik heel boos. En ik zei dat ik weer gewoon thuis kwam wonen. Toen zei 
Olga: dan ga ik scheiden. En dat heeft ze gedaan. Ik had helemaal niks in te bren
gen, ze was — in al haar radeloosheid hoor — was ze tegenover mij zeer 
zelfverzekerd van eh — 'nou dit is de enige manier om uit mijn benarde positie te 
komen'. En op 't laatst zat ik bij wijze van spreken op m'n knieën te vragen om niet 
te scheiden, om af te wachten ... maar daar is ze gewoon overheen gestapt. Zij wilde 
scheiden, en dat gebeurde gewoon'. Otto heeft op dit moment het gevoel dat hij 'nog 
dagelijks' profiteert van de training in zijn nieuwe relaties met zijn vriendin Nel en 
met de andere leden van de CW groep (in het vlak van openheid, en makkelijker van
uit vertrouwen en niet vanuit wantrouwen met mensen omgaan). 'Alleen met Olga 
zat ik vast, in de training zat ik ook met Olga vast, en ik ben met ze vast blijven 
zitten'. 

Onze vraag of hij meent dat zijn relatie met Olga er door de training op achteruit 
is gegaan, beantwoordt hij ontkennend. Zijn relatie met Olga nu beschrijft hij als 
verre van intens, maar wel goed. We kunnen nu eindelijk weer normaal met elkaar 
praten. Ik kan nu ook bij haar komen met mijn problemen, dat kon vroeger niet, dat 
was ondenkbaar, toen was het alleen maar andersom: nachten lang praten over 
Olga's problemen maar als ik bij haar ging uithuilen dan raakte zij in paniek, dan 
wist ze zich geen raad. En als ik nu bij ze ga huilen dan weet ze wel raad. Pas nu 
eigenlijk, waarschijnlijk staan we nu ver genoeg van elkaar om weer normaal tegen 
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elkaar te doen'. 
Oiga over de training: 'ik merkte op een gegeven moment, na een aantal keren, 

dat ik er helemaal op gericht was ... op onze relatie, dat-ie maar goed zou komen. 
Dat ik alsmaar zat te denken van: hoe doe ik nou mijn best om die relatie goed te 
laten komen. En daardoor was ik ook helemaal gekonsentreerd op Otto. En de groep 
pikte dat niet van me, ik werd op de een of andere manier helemaal tot mezelf terug
gebracht ... en toen merkte ik dat ik in feite bang was voor mezelf, bang om alleen te 
zijn, bang om aan de kant gezet te worden'. 

'Op de laatste trainingsavond kregen Otto en ik ruzie. Dat ging op de training op 
een andere manier dan thuis, we vonden waarschijnlijk allebei wel dat we ons niet 
konden permitteren om 't te doen zoals thuis — op die training was 't veilig. En toen 
werd ik er op een gegeven moment door de trainer op geattendeerd hoe ik me voelde 
op zo'n moment. En toen merkte ik dat ik eigenlijk steeds maar bang was. Terwijl ik 
dus altijd gedacht had dat ik pas bang was als er slaande ruzie zou komen — zoals 
thuis, wat in de groep niet gebeurde — wat ik dacht was niet waar, in die woorden
wisseling werd ik al bang. En ik liet me steeds overtreffen, als Otto op een gegeven 
moment met een beetje stemverheffing ging praten, dan ging ik me al terugtrekken. 
En toen ben ik, op die laatste avond, toen ben ik anders gaan reageren. De dingen 
die ik zei en het oordeel dat ik gaf, daar ben ik bij gebleven, ik bleef op mijn stand
punt staan, dat gebeurde voor die tijd nooit. Ik wou altijd een heleboel zeggen en een 
heleboel doen, dan ging Otto zich daarover opwinden en dan trok ik me weer terug 
omdat ik bang was dat-ie me niet meer aardig vond. En dat heb ik die avond niet 
meer gedaan en toen ging Otto helemaal de vernieling in, daar kwam-ie helemaal 
niet meer uit. Het was heel raar, maar op dat moment voelde ik me vreselijk sterk, 
net zo sterk als hij altijd geweest was ten opzichte van mij. En ik voelde daarin zo'n 
enorme strijd — oorlog was het, gewoon'. 

'Op die training heb ik geleerd dat wij met elkaar een spelletje speelden. Ik zag dat 
ik reageerde op Otto en dat hij reageerde op mij en dat we daardoor in een cirkel 
zaten ... dat Otto relaties had met anderen en dat ik me daardoor ontzettend min
derwaardig ging voelen ... en toen dacht ik als je nou gewoon een andere rol gaat 
spelen dan krijg je ook een andere relatie en dan doorbreek je dat ... ik begon het 
door te krijgen op het moment dat Otto tegen me zei, met alle zekerheid: 'nou je doet 
maar watje niet laten kan, je doet maar, het is tussen ons nu toch al dusdanig ver
pest voor mij dat 't me niet meer kan schelen' — dat heeft-ie zo steeds weer op m'n 
hart gedrukt dat 't 'm helemaal niets meer kon schelen, waardoor ik me dan ook 
werkelijk niets meerwaard voelde voor 'm ... en op een gegeven moment toen bèn ik 
ook maar gaan doen, en toen bleek 't dus niet waar te zijn, toen bleek hij er helemaal 
niet tegen te kunnen als ik maar ging doen wat ik wou. En toen dat gebeurd was, 
toen ik dát zag ... nou op de een of andere manier dacht ik toen: god heb ik me daar 
nou zo druk om gemaakt. Ik vond 't zo'n belachelijk, kinderachtig spelletje. Zo had
den we dus wel weer dóór kunnen gaan, andersom dan hè? En dat heb ik op een ge
geven moment afgebroken'. 

'Ik moet ook zeggen dat ik heel beslist geloof dat die training er aan mee gewerkt 
heeft dat ik het besluit heb kunnen nemen om wèg te willen van Otto. De beslissing: 
ik wil niet meer met hem leven. Daar heeft de training me in gesterkt. En het is alle
maal heel triest in verband met het geheel met de kinderen, maar het was wèl het 
doorbreken van een en al ellende. Het moest gebeuren' (wanneer is dat besluit geno
men) "t moment dat Otto hier wegging, na die hevige ruzie toen hij me in elkaar ge
slagen heeft, toen was het voor mij dus wel bekeken dat die relatie, het bij elkaar wo
nen, niet meer te herstellen was — dat wist ik heel zeker, maar toen heb ik nog geen 
scheiding aangevraagd. Otto zou veertien dagen Wegblijven, om tot rust te komen. 
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Hij zat toen bij een vriendin van 'm, en ik had intussen een relatie met Jan en die 
kwam hier bij mij, dus ik werd hier min of meer opgevangen en hij werd door iemand 
anders opgevangen maar dat liep helemaal uit de hand want hij voelde zich enorm 
bedreigd daardoor, en toen zijn er dingen gebeurd (vertelt enkele voorvallen) waar
door ik helemaal vast kwam te zitten, vreselijk bang werd, en toen heb ik het uit 
angst doorgezet, die scheiding aangevraagd. Om weer te kunnen ademen. En toen 
dat rond was voelde ik me weer een beetje veilig — omdat ik wist dat ik hem er niet 
meer in hoefde te laten — er is in wezen niets veranderd, want hij is gewoon blijven 
komen, maar 't hóeft niet meer. 't Is typisch, het heeft zijn houding op dat moment 
ook helemaal veranderd. Nu staan we minder emotioneel tegenover elkaar, althans 
— van mij uit gezien. In zoverre we nu met elkaar te maken hebben vind ik dat we 
toch echt wel aardig met elkaar kunnen omgaan, ik vind 't wel prettig als hij komt' 
(hoe denk je dat je leven er nu uit zou zien als de training er niet geweest was) 'ik 
denk dat we dan hier nog met z'n tweeën zaten te rotzooien, dat denk ik ja.' 

6.4.2. Ruud en Ria. 
Voor Ruud en Ria was het, kort voor ons eerste gesprek, 25 jaar geleden dat ze 

met elkaar getrouwd waren. Aan hun kinderen hadden ze verteld dat er van festivi
teiten geen sprake zou zijn, als gevolg van onderlinge moeilijkheden en een mogelijke 
scheiding. Ook uit enkele opmerkingen bleek, dat vooral Ria de training als een 
laatste strohalm zag: 'als het nodig was geweest had ik m'n meubeltjes verkocht om 
genoeg geld te hebben om dit te kunnen doen'. 

Met Ruud hebben we helaas geen follow-up gesprek gehad, het enige wat we van 
zijn mening over de training weten berust op posttestgegevens. * In het jaar dat voor
afging aan de training was Ruud begonnen met het maken van een moestuin uit een 
volkstuin, even buiten de stad waarin ze wonen. In verband daarmee was hij naar 
zijn eigen zeggen 'zaterdags, zondags, alle vrije dagen, elke vrije minuut, daar in de 
tuin ... dat was geen hobby meer, dat was een karwei, ik zat altijd daar'. In die tijd 
wordt Ria ziek (rugklachten), ze moest enkele weken plat. Als we ons voorgesprek 
hebben loopt Ria weer rond, maar hun huisarts komt een keer per week nog even 
naar haar kijken. 

Ruud vertelt: 'ik ga eigenlijk naar de training omdat mijn vrouw erop aangedron
gen heeft. Zij wou dat graag, en ik heb daarin toegestemd dus. Omdat wij op 't ogen
blik in de moeilijkheden zitten samen ... dus niet van mij uit, ik zie de moeilijkheden 
niet zo zitten, maar zij ziet ze geweldig zitten, de moeilijkheden ... zelfs moeilijkhe
den van vroeger bij haar thuis, daar kan ze soms om huilen, en wit worden — en da'k 
toch zeg: dat is toch kinderachtig hè, da's toch zó lang geleden hè, maar ... ze zit dus 
erg diep in de put eigenlijk, zij zegt... ze voelt zich eenzaam. Toen zij voor die rug 
moest gaan liggen, ik zat in de tuin, daar stond ik mee op en daar ging ik mee naar 
bed, en toen lag zij dus alleen en kon ze dus nadenken, prakkezeren. En ik heb dus, 
achteraf bekeken, geloof ik wel dat ik te weinig aandacht aan haar heb besteed, ik 
heb dus niet aan háár zorgen gedacht, ik heb dus alleen ... de tuin hè? Ik gunde me 
geen rust, er lag daar werk te wachten'. 'En die moeilijkheden ... die werden steeds 

en volledigheidshalve: in het posttestmateriaal van Ruud géén verandering in zelf
waardering, innerlijk welbevinden, relatievaardigheden. Sterke veranderingen in 
positieve richting op alle klusters uit de semantische differentiaal. Verslechterde 
perceptie-akkuraatheid (die berust op het afnemen van de aandacht etc. — klach
ten bij Ria, bij konstant blijven van de perceptie van Ruud — m.a.w. bij de post
test overschat Ruud Ria's klachten). 
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zwaarder hè? Ik merkte dus dat ze zich steeds meer van me afkeerde hè? En mis
schien dat die tuin — dat dat bij haar wel de doorslag heeft gegeven. Want ik ben 
dus niet veranderd wat karakter en zo betreft, volgens mij niet'. 

'Die moeilijkheden, die zijn er vroeger natuurlijk altijd al geweest, maar die zijn er 
nooit uitgekomen. We gingen vroeger vaak samen uit, of met de kinderen, en nu zegt 
zij dus: ik heb altijd jouw zin gedaan, gedaan wat jij wou, ik was niet tegen je 
opgewassen. En dat wil ze niet meer zegt ze, ze wil doen waar ze zelf zin in heeft. 
Volgens mij is dat weggaan dus altijd in overleg gebeurd ... maar zij voelt dat dus 
niet zo, ze zegt: ik heb me altijd door je laten ompraten. Ze schijnt zich niet — ze 
kan zich dus niet uiten'. 'Ik hoop dus dat ze in de training ... dat zij in ieder geval tot 
zichzelf komt hè, dat ze dus ... ófwel de ene kant ófwel de andere kant... dat ze dus 
weet waar ze aan toe is, want dit is dus voor haar ook zo geen leven hè, je kunt beter 
dit weten of dat weten als — zo in 't onzekere. En ik ga dus om haar, en om de rela
tie, dat 'k dus weet: hoe staat het met ons hè. Want dat weet ik nou niet... we leven 
gewoon... we maken geen ruzie, maar we leven... 't zou net zo goed goeie kennissen 
kunnen zijn van elkaar, zó staat dat. Ze zegt dus: 't interesseert me niet meer, zegt ze 
... 't is eigenlijk gek dat we er zo over kunnen praten, 't is zo afgestompt... en als zij 
dus eh ... afgestompt blijft dan eh ... nou ja dan blijft er voor mij niets meer over, 
nogmaals we maken geen ruzie dus, misschien was dat wel beter, ik weet het niet, 
maar — we ontzien elkaar, of ontwijken elkaar ... Die training, dat is zo van: nou ja 
't moét wel, 't is gewoon: geen keus hebben. Ja je kunt ook zeggen: ik pak m'n kof
fers, ik gà. Maar dat... dat is dus het laatste watje doet'. 'Dan zegt ze tegen mij: jij 
bent een geboren vrijgezel, zegt ze, jij redt je wel. Ik zeg: over mij hoef je je geen zor
gen te maken maar hoe zal 't met jou gaan, als jij straks alleen ... want alles watje 
doet, daar vraag je mij: wat denk je ervan. Ik zeg: je wilt zelfstandig zijn ... maar 
voor de kleinste dingen die je doet vraagje om mijn mening'. 

((Vindt u dat vervelend?)) 'Nee, dat vind ik niet vervelend. Maar zelf vraag ik niet 
gauw iemand om hulp. Ik ben wel bereid om anderen te helpen, als ze me om raad 
vragen, daar sta 't voor klaar. Ik wil niet zeggen dat ik geen problemen heb ... maar 
die gooi ik 'n ander niet voor de voeten, ik wil 't zelf klaren.' 

Ria vertelt: 'ik... ik heb... volgens mijzelf, mijn persoonlijkheid helemaal verloren. 
Ik heb gewoon geen zelfvertrouwen meer en dat wil ik terug zien te vinden ... ik heb 
het idee van: ik weet niet meer hoe ik zelf ben, wat ikzelf wil... ik heb 't gevoel dat ik 
de hele richting ben kwijtgeraakt ergens. Ik zit gewoon in een soort hol, zó zou je 't 
kennen noemen, in een soort tunnel en daar zitten allemaal — 't is misschien heel 
raar — allemaal van die barsten in die ik zelf open moet maken om eruit te zien te 
komen ... ((wanneer is 't begonnen?)) o god al zo lang — ik ken wel een jaar of tien, 
vijftien zeggen ... maar nooit zo intens als nou ... want zoals 't nou is is 't niet te har
den, toen was 't te harden, maar nou ken ik het gewoon niet meer verwerken, ik ken 
't niet meer aan ...' 'Ik heb er met mijn man ook wel over gepraat, maar ... die ziet 
dat niet zitten, die ... vindt 't gek, en nou ja, dan hou je je mond. En waar moet je er 
dan mee naar toe? Ik neem aan dat iedereen 't wel gek vindt'. 'Ergens heeft mijn 
man me altijd geweldig gevonden, dat weet ik ... en hij ziet ook graag dat andere 
mannen om mij heen fladderen en ik vind het natuurlijk ergens toch wel leuk om zo 
bewonderd te worden maar ... misschien klinkt dat gek voor jullie jongeren, maar ik 
heb nie ... nie zo de behoefte eraan als hij denkt. Ik bèn ook iemand, niet alleen, nou 
ja, een vrouwtje die de andere mannen graag 's zien ... ik ben een ... nou ik heb een 
eigen gevoel. En dát wil ik gewaardeerd zien maar niet mijn ... nou zoals ik eruit zie. 
Dat hoeft voor mij niet... ik heb behoefte aan iemand die me waardeert om wat ik 
zelf echt ben — ik zou willen alsdat hij dat begrijpen kon ... dan zou ik misschien ge
makkelijker leven ook ... maar zó ken ik niet leven'. 
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'Ik wil vanveel dingen af, en ik hoop daarginds te vinden dat ik een keer echt mijn 
gevoel kan uiten ten overstaande van mijn man ook. Hier gaat het echt niet; dan zit
ten we naast elkaar heen te praten en ik laat me eigen ompraten, ik heb geen ver
weer, ik ken mezelf niet verweren ... ik ken hem gewoon niet aan ergens en ik voel 
die leegte, ik wil niet zo blijven leven met die leegte, dat eenzame, dat kan ik niet... 
dan liever alleen ... dat naast elkaar door te leven, dat vind ik de moeite niet waard 
... daarom wil ik graag met z'n tweeën naar die training, dat we elkaar eigenlijk ... 
toch kennen begrijpen misschien, misschien kennen waarderen ergens ... ik ken hem 
niet meer waarderen zo'. 'Ik ken er wel gewoon over praten als we straks uit elkaar 
zijn, het doet me geen pijn meer ... ik zou 't gewoon aanvaarden kennen ... hoewel ik 
eenzaam zal zijn, ik ken toch ook nie voor m'n eigen alleen leven, dan heb ik een ge
voel van ik ben niets meer hè'. 

'Het fijnste zou zijn als ik door die training een idee kreeg van: zo wil ik gaan le
ven, dat ik een richting zag, onverschillig welke richting maar dat ik hem gewoon zag 
zitten, wat ik nou nie zie ... als er maar een weg is die ik ken inslaan. Ik ken nou niet 
zeggen: het fijnste zou zijn als we weer bij elkaar waren, dat ken 'k niet zeggen op 't 
ogenblik want dat weet ik nie ...' 'Ik wil de kans om iets van m'n leven te maken. Ik 
voel dat ik anders gemaakt ben als dat ik eigenlijk ben ... ik formuleer 't misschien 
heel erg raar maar zo voel ik het ... ik voel me nu doodeenzaam, 't is niet meer te 
harden, ik ga er kapot aan ... dit moet er gewoon uit, ik moet me uiten, dit is niet om 
te doen. Met iemand meevoelen, meeleven, dat heb ik altijd heel sterk gehad en dat 
kan ik nou niet meer. Ik zit vast. En als bijvoorbeeld iemand vriendelijk tegen me is 
dan kan ik brullen ... dat is toch niet goed ... als iemand iets hartelijks tegen me zegt 
en je voelt dat 't echt gemeend is — daar ken 'k niet tegen, ze kennen beter tegen me 
snauwen als hartelijk zijn ... ik kom er zo gewoon niet uit. . . ' 

'Dit moet er gewoon uit, dit is niet om te doen, eenzamer als ik nu ben ken ik niet 
worden geloof ik'. 'Dit tussen ons tweeën dat ken ik niet aanvaarden. Ik heb er wel 
voor willen vechten maar nou vind ik het de moeite niet meer om echt voor te vech
ten, geloof ik. Ik wil die training nog doen, misschien dat het iets is, maar ik heb het 
gevoel — ja hoe zal ik 't zeggen ... dat dit zuiver voor mijn eigen is. Misschien heel 
erg egoistisch maar ik geloof dat dit echt is.' 

Enkele dagen na afloop van de training is er telefonisch kontakt tussen Ria en de 
interviewster. Ria is op dat moment blij en sterk, haar stem is veranderd, en zij heeft 
voor die week haar dokter maar afgebeld: hij hoefde niet te komen, ze had geen 
enkel probleem met haar rug. Diezelfde dag ligt Ruud met buikpijn in bed. 

Ria schrijft in haar trainingsdagboek: 'ik ben uit mijn tunnel gekomen, ik kwam 
er ontzettend groot uit, ik heb het gevoel dat ik iemand ben en dat ik gewoon weer 
alles aan ken, ik ben iemand'. Op de vraag of de training belangrijk voor haar is ge
weest: Ontzettend belangrijk. Omdat ik mezelf ben geworden. Omdat ik mijn man 
beter begrijpen ken en waarderen, omdat ik weer wil leven, omdat ik de gevoelens 
van anderen weer wil begrijpen'. Er is geen trainingsdagboek van Ruud. Op de vraag 
of de training voor hem belangrijk is geweest: 'zeer belangrijk. Veel begrip door de 
andere paren. Het mogen en kunnen meeleven met de anderen'. 

Tijdens het follow-up gesprek vertelt Ria die nu alleen leeft: 'ergens heb ik het ge
voeld, voor de training a l . . . we zouden 's avonds naar die training gaan en ik heb 's 
morgens rondgelopen met het gevoel dat ik naar mijn eigen begrafenis ging, ik had 
het gevoel dat ik van alles en iedereen afscheid moest nemen — ik heb het gevoeld 
dat ik mijn eigen ik weer terug zou krijgen, dat ik geleefd had zoals ik niet ben. Het 
is goed dat dit zo ten einde is gekomen'. 
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'Ik vind mezelf weer de moeite waard, en daar ben ik blij mee, daar ben ik ontzet
tend blij mee. Ik heb soms wel een inzinking, maar dat kan ik nou verwerken, ik 
kom er dan weer uit... ik ben weer iemand' 'en waardoor heb ik het gekregen... ja 
eigenlijk door de hele rotzooi van me af te gooien ... ik zat in die tunnel en met heel 
veel moeite ben ik er doorheen gekropen ... ik ben er gewoon uitgekropen en heb dat 
hele geval ginds achter me gelaten ... het leek wel of mijn ogen open gingen, het was 
een hele rare gewaarwording, ik voelde me gewoon groeien, groter worden ... en toen 
ben ik bewust eerst naar Ruud toegegaan, ik heb voor hem gestaan en ik voelde al
leen m'n eigen grootte en blijheid eigenlijk, mijn rug dat deerde ine niet meer ... en 
Ruud — ach ik ken het me zo goed indenken eigenlijk. Hij voelde zich bedreigd. En 
ik voelde: je zal me nou nooit meer echt klein kennen maken, zo groot als ik nu ben 
wil ik blijven. En voor mij was 't ontzettend fijn. En toen hebben anderen hem ge
vraagd: Ruud wat voelde jij toen Ria eruit kwam en toen zei hij och, hij vond het wel 
fijn voor me. Het klonk als ... nou ja. En toen zeiden ze wat voel je nou eigenlijk, en 
toen zei-ie: ik was wel bang dat ze naar me toe zou komen en me een schop onder 
m'n kont zou geven. Dat is mijn bedoeling toch niet geweest. Ze zijn toen nog lang 
met hem bezig geweest, uren, maar hij kwam er niet uit. Hij was heel ver weg en ja 
dat vond ik hartstikke erg... ik heb nog gevraagd Ruud zal ik dichter bij jou komen 
zitten maar dat wou-ie niet.. . ik zeg zal ik naast jou komen zitten maar dat wou-ie 
helemaal niet... ' 

((met dat gevoel gingen jullie naar huis toe?)) 'nee ... ik was te blij om misschien te 
beseffen wat er zou komen ... en Ruud die heeft toch ontzettend meegeleefd met de 
anderen in de groep. Hij heeft niet zo met mij meegeleefd als met de anderen. En hij 
wilde ook beslist naar de vervolgtraining (een weekend zes weken later). Toen-ie 
terug kwam zei-ie: ik mis zo ontzettend de groep. Ik had dat helemaal niet, ik vond 
het fijn om naar huis te gaan, maar hij niet. Ik geloof echt — de zorgen van anderen 
ken-ie delen maar het moet hem niet raken, dan wil-ie ontvluchten. Daarom heeft-ie 
ook hier weg willen gaan. Dat was niet direkt na de training, dat was later. Na de 
training heeft-ie nog aan mij gevraagd of ik weg wou, naar een rusthuis, of anders 
naar mijn zuster, maar ik wou nie, ik voelde me fijn 

'En ik nam op een gegeven moment niet meer dat hij zei: 'jij denkt dit' en 'jij moet 
dat zeggen', daar kwam ik tegenop. Dat is twee keer gebeurd. Ik kon dat niet meer 
aannemen dat hij zei van 'jij denkt', dat heb ik te lang gedaan. Ik dacht voor mezelf 
en toen ... ja hij werd echt nijdig, hij zag dat niet, want hij was gewend — ik heb al
tijd zijn gedachten en ideeën geaksepteerd terwijl het in mij niet zo leefde'. 'In die 
training, toen die anderen met hem bezig waren, heb ik ook gezien: zijn behoefte aan 
vrijheid. En later thuis zei-ie ook op een gegeven ogenblik: als het tussen ons niets 
meer wordt dan ga ik nooit meer bij een baas werken ... dan wil ik helemaal vrij zijn 
overal van en toen heb ik gedacht ... ja dat is eigenlijk wat hij nodig heeft ... hij 
denkt dat dat kan'. 

'In de hele situatie zag-ie eigenlijk niets meer ... eh ... hij kon niet, zo voel ik het, 
hij kon niet op tegen mijn blijheid eigenlijk met kleine dingetjes eigenlijk ... afijn het 
heeft er helemaal niet meer ingezeten ... toen zou hij weg, voorlopig, om tot rust te 
komen ... nou dat is goed hè, wat mij betreft mag-ie gaan om tot rust te komen ... 
maar nou ja, hij is niet meer teruggekomen'. 'Hij was een week of drie, vier weg en 
toen was 't tijd dat we ons op moesten geven voor de vervolg-training, toen heb ik 't 
'm gevraagd en toen zei-ie: ik wil eigenlijk niet meer naar die training want ik heb 't 
zo goed ... en ik vond ik heb 't zo fijn, ik wil het wel zo houden ... nou en toen zei hij 
als je er ook zo over denkt laten we er dan maar definitief een eind aan maken. Nou 
en toen ben ik op pad gegaan naar een advokaat. En zo is de beslissing gevallen'. 

((je hebt een keer gezegd: die training is voor je relatie een laatste strohalm)) ja 

199 



((ben je verdrietig dat 't niet gelukt is)) nee. Dat is heel raar, maar ik zie dat dit voor 
ons allebei de beste weg is. Ruud is toch ook wel opgelucht dat dit allemaal achter de 
rug is ... hij voelt dat ik nou geen wrak meer ben, hij kan me rustig achterlaten. En 
wat ik nodig heb dat krijg ik bij Ruud niet en dat zal ik bij hem ook nooit krijgen ... 
ik hou wel van hem, maar hij kan niet geven wa'k nodig heb. En als-ie hier zou zijn, 
dan zou ik toch alleen zijn'. 

6.4.3. Suzan en Steven. 
Suzan en Steven hebben twintig jaar met elkaar geleefd. Hij is een topmilitair. Zij 

is enkele jaren geleden, toen de kinderen ouder werden, aan een sociale opleiding 
begonnen, en maakte in het kader van die opleiding een half jaar geleden voor het 
eerst een sensitivity training mee. 

Suzan vertelt over hun vroegere relatie: 'Ik had veel eerder mijn eigen standpunten 
duidelijk moeten maken. Ik liep alsmaar rond met het gevoel van: ik ben ontevreden, 
en ik heb helemaal geen reden om ontevreden te zijn. We hadden immers 'alles'. We 
waren toch zo'n happy family. We hadden veel kontakten. Maar het was zo'n 
vacuüm, het was zo oppervlakkig. Onze relatie is nooit goed geweest. En ik realiseer
de me altijd al wel dat 't scheef zat, maar juist door mijn opleiding ben ik me gaan 
realiseren hoe èrg ik het eigenlijk vond. Vroeger dacht ik: misschien kan ik wel niet 
echte warmte voor mensen opbrengen. Misschien bèn ik zo leeg. Dat is door die trai
ning erg veranderd. Ik heb kontakt gevoeld en warmte. Daardoor kreeg ik beter 
kontakt met mijn kinderen, ik ben veel opener en eerlijker en warmer voor ze dan ik 
was, en dat is niet alleen maar tijdelijk geweest, dat is nu nog zo. Maar daardoor ben 
ik ook het vacuüm in de relatie met mijn man scherper gaan voelen. Ik wist niet dat 
ik het zo erg vond'. Dingen die Suzan op dat moment van Steven gewild had: 'Ik 
wilde het allemaal wat losser en makkelijker in onze relatie, ik wilde tegenover de 
kinderen mezelf kunnen zijn, niet altijd doen alsof ik één blok met hem vorm als dat 
eigenlijk niet waar is, ik wilde niet met hem vrijen als ik er geen zin in had, en ik 
wilde relaties kunnen leggen met de mensen met wie ik dat wil'. 

Over deze punten zijn hevige konflikten ontstaan: 'ik heb geprobeerd het vol te 
houden, maar het kon niet, de situatie thuis met de kinderen werd onhoudbaar, toen 
heb ik die laatste twee punten teruggenomen (vrijen als geen zin + relaties met 
anderen). Ik kón het niet volhouden — en nu hebben we wapenstilstand. We doen 
nu weer zo gewoon maar het is niet gewoon'. 

Over de training: 'Ik wil daar die konfliktsituatie verder uitdiepen, omdat het hier 
met de kinderen niet kan. Ik heb geen zin in de training, maar ik wil er wel tegen 
aan, ik wil hier ook niet in blijven steken. Het fijnste wat me er zou kunnen gebeuren 
is dat Steven ervaart dat je een relatie met een ander mens kunt hebben zonder dat 
dat voor jezelf bedreigend is — zodat hij mij relaties zal toestaan, ik bedoel dit niet in 
seksuele zin, dat vind ik minder belangrijk. En ik wil zelf meer inzicht krijgen in 
dingen voor 't konkrete dagelijkse leven: hoe ver wil ik en kan ik met mijn vrijheid 
gaan, en waar wil ik de ander voor laten gaan'. 'Het ergste wat er zou kunnen gebeu
ren is als ik weer helemaal vast kom te zitten, als ik weer de verantwoordelijke toer 
opga. Ik ben zo bang voor de momenten dat Steven zegt: 'dit kun je me niet aan
doen, dit is onverantwoordelijk van je'. Dan klap ik weer helemaal dicht — mis
schien juist omdat ik me wel eens afvraag of ik echt iets onverantwoordelijks aan 't 
doen ben — maar dat kan toch niet als ik er met mijn kinderen en anderen dan mijn 
familie zo'n veel wanner kontakt door krijg —'. 

Steven vertelt: 'Ik heb zelf nooit gedacht dat onze relatie niet goed was, integendeel. 
Alles liep erg goed. We hebben erg afwisselend geleefd. Met de kinderen ging het goed 
op school. Ik vond het fijn. Er waren wel eens wat verschillen, zij heeft altijd een 
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beetje links van het midden gestaan en ik altijd een beetje rechts van het midden, 
maar och ik was wel trots op haar. Vroeger moesten we veel gasten ontvangen, dat 
deed ze altijd perfekt. Ja we hadden wel eens iets, over de afwas en zo, dan wilde ze 
dat ik bijsprong, dat deed ik dan wel maar dan zei ik toch: neem dan een dienst
meisje, we hebben geld in overvloed. Dan zei zij: nee, ik wil geen dienstmeisje. Ja 
dan krijg ik het gevoel: ze wil liever dat ik die afwas doe dan dat die afwas gebeurt, 
dat is een stukje machtsstrijd. Ik heb ze altijd alles gegeven. Ze heeft altijd vrij over 
geld kunnen beschikken, daar heb ik nooit drukte over gemaakt. Ik heb zelfs bevor
derd dat ze nu dit vak ging doen, ik vond het leuk, ik dacht: daar kan ik ook nog wat 
van opsteken — en nu is dit het resultaat. Ze is met de verkeerde mensen in aanra
king gekomen. Toen ze van de training terugkwam kende ik ze niet meer terug, ze 
was zo veranderd. Dat deed mij als man pijn. Ik wil niet dat mijn vrouw relaties 
onderhoudt met bepaalde mensen. Ze is onder invloed van een subkultuur, die men
sen roken hash, van die links-progressieve mensen. Eén jongen was marxist, en ik 
vertegenwoordig het bewind dat hij omver wil werpen'. 'Toen mijn vrouw over die 
training vertelde ... ja ik kan niet zo heel goed ernstig zijn, ik heb ze een beetje uitge
lachen. Toen is ze erg kwaad geworden. Ik kende ze niet meer terug — ze heeft nu in 
die groep met zo'n koelheid haar eisen leren formuleren. Ik kreeg het gevoel van: ik 
besta helemaal niet meer. Ik kan het zelfs nu nog alsmaar niet geloven. Onze relatie 
was zo goed. Ook nu ik met u zit te praten kan ik bijna niet geloven dat het waar is, 
ik heb het gevoel dat ik in een film zit, dat het niet echt is ... we hadden een goede 
relatie. En ik heb heus wel hoop dat dit allemaal weer goed komt, dat ze weer wordt 
zoals vroeger'. 

'Ik weet niet of ze echt verliefd is op die mannen... maar toch... ze heeft dat kon-
takt ... dat geestelijk kontakt, och ... maar toch: ze bracht het als een kontakt waar 
ik jaloers op werd. Ik wil niet dat mijn vrouw met die jongelui omgaat, ze vinden 
daar alles maar gewoon ... ja misschien heeft ze het nooit gedaan ... maar ik ben zo 
vaak wat langer weg thuis ...' 'Ach ik was vroeger ook wel zo van: ieder op z'n beurt 
z'n eigen lol. Vroeger deden mannen 't omgekeerd, die gingen dan in Amsterdam 'n 
dag 'vergaderen', maar intussen. Die deden óók allerlei dingen die niet in de haak 
waren. Maar die zeiden er tenminste niets van'. 

'Wat zij doet komt voort uit gebrek aan zelfvertrouwen, dat optrekken met die 
jongelui. En verdomme ze is veertig geweest. Die jongelui mogen híer wel om raad 
komen vragen, maar 't is andersom. Als zij er nou de leidster van was ...' 'Ik vind dat 
mijn vrouw hier niet in past zolang ik dit werk doe. Ik zie de militair en zijn gezin als 
één geheel, we moeten als een geheel opereren'. 'Ik vind dat als je in nood zit dat je 
dat dan zelf moet verwerken. Dat is een kwestie van sportiviteit. Die socialisten zijn 
niet zo sociaalvoelend, ik geloof dat wij oud-rechtsen ons veel meer verantwoordelijk 
voelen voor het geluk van onze medemensen. Met dan non-direktieve maak je de om
geving van de mensen ongelukkig. Zulke dingen doe je niet, dat is een kwestie van 
savoir-faire'. 

'Ik zou liever naar een ouderwetse direktieve psycholoog of psychiater gaan die 
zegt: wat jullie fout doen is dat en dat en dat, ga dat nou anders doen'. 

Over de komende parentraining: 'mijn vrouw dacht dat 't goed was als ik ook zou 
gaan. En ik wil gewoon alles doen om 't weer goed te krijgen. Dan moet ik ook maar 
weer gaan studeren. Ik ben er ook over gaan lezen, over al die rare uitingen zoals 
huilen en zo. Ik wil dat gaan vertellen in die groep, van die verantwoordelijkheid 
voor het geluk van anderen. O en misschien praat ik wel te veel. Misschien leer ik er 
iets meer m'n bek te houden. Zolang als die jongelui stil kunnen zijn, griezelig, ik 
kan daar niet tegen, zij lijken ervan te genieten of zo. Ik ben ook wel een beetje 
nieuwsgierig toch. Ik heb verder geen problemen, behalve dit dan. Ik wil 't weer goed 
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krijgen. Misschien is het goed, zo'n gemeenschappelijke ervaring met mijn vrouw. 
Dan moet ik zo'n kursus maar eens doen'. 

Steven en Suzan nemen deel aan een weekend training en aan een vervolg-weekend 
zes weken later. Bij ons foUow-upgesprek is Steven net een dag geleden teruggeko
men van een week wegwezen om 'onderling even wat ruimte te hebben'. Suzan heeft, 
de dag van ons follow-upgesprek, voor het eerst kontakt met een advokaat opgeno
men om een scheidingsprocedure in gang te zetten. 

Suzan vertelt dat ze tijdens de eerste training 'wel een weg gewezen kreeg hoe 't 
nou verder moet, maar ik vond het wel ontzettend moeilijk. Nou toen direkt na die 
training zijn we maar begonnen met beginnen proberen te praten. Ik voelde 't echt 
wel als een opgave ... ik moest wel, vond ik eigenlijk, maar het ging niet goed. We 
hebben dus wel afgesproken dat we geregeld met elkaar zouden praten, maar vaak 
kwam 't niet verder dan dat ik zei: ja god 't gáát niet hè. Ik vond het ontzettend 
moeilijk me kwetsbaar op te stellen... daar heb ik ontzettend moeite mee gehad om 
dat te doen, maar ik heb het toen toch echt nog wel geprobeerd, om Steven te laten 
zien dat ik iets fijn vond of dat ik verdriet had of zo ... als hij het toen nog gezien had 
— ik weet niet wat er dan gebeurd was ... nou ja, het kón ook niet'. En tijdens de ge
sprekken 'kwamen er nog allemaal van die dingen die me helemaal niks deden — 
zoals dat ik altijd de giro's uitgeschreven had en dat Steven dat graag wilde doen — 
nou dat was oké dat was helemaal geen punt, ik vin't prachtig als 't maar voor elkaar 
komt...' 

'Ik heb met Steven proberen te praten over de mogelijke oplossingen: hoe te ver
anderen, het binnen de relatie te proberen, of min of meer buiten hem om, of 
helemaal uit elkaar — ik heb er met hem over gepraat in hoeverre dat oplossingen 
waren maar ja toen bleek dat hij héle andere dingen had waar hij wakker van lag: 'wat 
zullen de mensen zeggen die met mij en haar samenwerken' en zo ... toen dacht ik ja 
god nou, wat doe ik hier eigenlijk nog ...' 

'Voor die vervolg-training heeft het nog wel voor me gespeeld: hoe ver kan ik gaan 
met toch weer proberen, en wanneer is er dan toch ergens een grens ... ik heb in die 
vervolg-training de grens gevoeld van hoever ik met Steven kan en wil gaan. Mensen 
hebben me gevraagd of ik niet gewoon erg koppig was, de hele groep was tegen mij. 
En toch dacht ik: jullie kunnen barsten. Ik wil niet verder. Dat is een erg belangrijke 
ervaring voor me geweest. Toen heb ik nog weken lopen wikken en wegen. En toen 
vorige week liep ik ineens rond met het gevoel van: 't moet maar vlug. En toen heb ik 
die afspraak met die advokaat gemaakt. Toen ik vandaag van die afspraak terug
kwam, voelde ik me ontzettend goed. Er zat nu gang in, er gebeurde iets, er komt 
een lijn in. Als die trainingen er niet geweest waren — dan was ik vast blijven zitten, 
dan zat ik nu waarschijnlijk onder de valium, bij een psychiater, met allerlei schuld
gevoelens'. 

Steven is erg ongelukkig en wanhopig over de situatie nu. 'Alles is helemaal kapot. 
Suzan is vandaag naar een advokaat geweest en god ... nou ja goed, daar sta je dan. 
En vraagje me: hoe zie je nou de toekomst, nou dan weet ik dat helemaal niet. Ik 
ben dan wel een zielig mannetje. Ik zou die scheiding tegen willen houden, zo lang 
mogelijk, in de hoop dat 't toch weer goed komt... ' 

Over de training: 'Ik moet eerlijk zeggen dat ik die training een hele boeiende bele
venis vond. Ik heb ook persoonlijk in mijn gesprekken ... fouten gevonden in m'n re-
akties en in m'n manier van diskussieren, het maken van cynische grapjes waardoor 
Suzan in onzekerheid kwam. Ik vond die training echt mieters. Je merkt er toch wel 
heel goed watje zelf doet, je hoort jezelf praten in zo'n groep en dan hoor je jezelf 
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ook onzuiver redeneren ... maar wat ik niet kan aksepteren dat is het naar voren 
schuiven van het individu, dat vind ik niet sportief'. 

'Die trainers, die helpen in het formuleren van gevoelens ... die er niet op uit zijn 
om de relatie te handhaven. De trainers die zien 't als twee losse units, en het is hun 
meer waard dat de persoon er gaaf ... of opbloeiend uit voortkomt dan wat er verder 
allemaal gebeurt. Met de gescheidenen en hun kinderen. Dat worden dan later alle
maal mensen die fervent naar trainingen toelopen. Dat zie je wel vaker: dat de aan
bevelingen die bv. een studierichting doet die sektor zelf ten goede komen... en later 
zullen we moeten zien dat 't in een aantal gevallen echt heel heilzaam is geweest — ik 
voor mij ben er ontzettend blij om. Maar de gevolgen die 't heeft — ik weet niet of 
dat wel kan'. 

'Ik heb geleerd dat 't Suzan kwetste dat ik niet serieus ben op ernstige momenten — 
maar het kritieke is dat zij mijn gevoelsleven niet vertrouwt... in de groep hebben ze 
Suzan gevraagd: als Steven nou z'n hand uitsteekt, neem je die dan aan? En toen 
heeft ze gezegd: nee, dat doe ik niet, ik vertrouw hem niet. En dat is voor mij zoiets 
onmogelijks, dan vraag ik me af of er ooit wel eens iets geweest is dat ze reden heeft 
om me zo te wantrouwen — er is wel 's een keer iets gebeurd (vertelt: toen zijn ouders 
25 jaar getrouwd waren en haar vader vlak daarvoor overleed heeft hij dat laatste 
tegen haar verzwegen tot het huwelijksfeest voorbij was) dat is wel iets waarbij ik 
mijn eigen belang boven haar belang heb laten gelden ... maar verder heb ik toch 
nooit... ik heb altijd heel hard gewerkt, voor m'n kinderen altijd erg m'n best ge
daan, ik heb nooit 't gevoel gehad dat ik haar bewust neerdrukte ... ' 

'De narigheid is dat ik de indruk heb dat zij al ver vóór de trainingen, misschien al 
wel vijfjaar geleden, besloten heeft — om mij niet meer te vertrouwen. Dat ze sinds
dien hier min of meer op aangestevend heeft. Dit leven, dat blijkt háár dan toch wel 
beklemd te hebben ... ik was erg naïef in gevoelszaken, ik dacht een paar jaar 
geleden nog dat wij het meest ideale huwelijk in onze omgeving hadden ... we had
den nooit ruzie ... maar kennelijk is er dan toch een niet goed opelkaar invoelen ge
weest ... en dat overtrekt zij nu zodanig dat ze een scheiding wil ...' 'Voor mijn ge
voel was die verkoeling pas na Suzans eerste training begonnen, maar ik heb het ge
woon niet eerder gemerkt, het moet al langer geweest zijn, voor Suzan is het allemaal 
blijkbaar veel eerder begonnen. En als ik toen naar zo'η training was geweest... dan 
had ik dat gemerkt. En dat zie ik als nut van dit soort zaken, van die trainingen. 
Maar toen wij naar die parentraining gingen — we hadden al een handicap, zij was 
zo negatief over de mogelijkheid tot slagen. En bij die tweede training was ze er al 
niet meer op uit om de zaak te kunnen laten slagen'. 

6.4.4. Nabeschouwing. 
Ik heb in geen van deze drie gevallen de indruk, dat de betrokkenen beter af zou

den zijn geweest zonder de training. Olga en Otto hadden hun interaktiepatroon ook 
zonder de training waarschijnlijk niet kunnen doorbreken. Bij de twee andere paren 
is het duidelijk dat beide partners (bij de pre-test) een ontwikkeling in tegenoverge
stelde richting willen: de man hoopt dat de vrouw weer wordt als vroeger, toen alles 
goed was, terwijl de vrouw het 'vroeger' juist beschrijft als iets waarvan ze weg wil, 
als iets dat voor haar niet goed was. 

Ik heb wel de indruk dat Ria en Ruud, in plaats van een intensieve weekendtrai-
ning, beter een gespreide vorm van begeleiding (training of therapie) hadden kunnen 
meemaken. Ik vind de ontwikkeling in de relatie van Ria en Ruud het moeilijkst te 
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evalueren — ook omdat we met Ruud geen follow-upgesprek hebben gehad. Voor 
Ria heeft tijdens de training een belangrijke omwenteling plaatsgevonden. Vóór de 
training ziet ze geen richting meer in haar leven, na de training ziet ze dat wel. Iets in 
Ria's ontwikkeling is — waarschijnlijk — voor Ruud niet te verwerken geweest. 
Tijdens de rest van het weekend was hij (volgens Ria) niet meer te bereiken door de 
trainers en de andere groepsleden. Ik denk dat de verwerkingsmogelijkheden voor 
Ruud groter zouden zijn geweest wanneer er korter na de training meer vervolg-bij-
eenkomsten waren geweest (in plaats van het na zes weken geplande vervolgweek-
end). 

Elementen uit de relatie van Olga en Otto, en van Ruud en Ria, komen m.i. over
een met het door Pittman en Flomenhaft (1972) beschreven 'poppenhuishuwelijk' 
(zie ook pag. 95). Ook de op pag. 191 beschreven tendens tot een groot verschil 
tussen partners in innerlijk welbevinden wijst in die richting: dat de kans op scheiden 
(met of zonder training) wat groter zou kunnen zijn bij een relatie tussen sterke 'on
gelijkwaardige' partners. Ongelijkwaardig hier in die zin, dat één partner (hier 
steeds de man) een belangrijk sterker innerlijk welbevinden aangeeft dan de andere 
partner. In dit verband wijzen we ook nog eens op het eerder in dit hoofdstuk (p. 166) 
vermelde feit, dat in konfliktueuze huwelijken waarin de partners een sterke tendens 
tot huwelijksverlating hebben, de vrouwelijke partner een lage zelfwaardering heeft. 

Ik vind het belangrijk het 'poppenhuishuwelijk' als type te onderscheiden van het 
veel bredere type dat o.m. door Ryder (1970) beschreven werd: de 'liefdeszieke' vrouw 
en de 'koude, zieke' man. Een essentieel verschil vind ik dat in de door Pittman en 
Flomenhaft beschreven 'poppenhuishuwelijken' de sterkere partner de zwakkere 
partner als zwak wil zien, voor zijn of haar eigen zelfwaardering, de onzelfstandig
heid en afhankelijkheid van de ander nodig heeft. In Olga's verhaal over de training 
lezen we dat 'Otto helemaal de vernieling inging' op het moment dat 'ik me vreselijk 
sterk voelde, net zo sterk als hij altijd geweest was ten opzichte van mij'. En thuis: 'hij 
bleek er niet tegen te kunnen als ik maar ging doen wat ik wilde'. Ria over de trai
ning: 'ik voelde me groter worden, en toen ben ik bewust eerst naar Ruud toegegaan, 
ik voelde alleen m'n eigen grootte en blijheid eigenlijk, en Ruud — voelde zich be
dreigd'. En weer thuis: 'hij kon niet op tegen mijn blijheid eigenlijk met kleine dinge
tjes eigenlijk ..." Dit belangrijke verschil tussen het 'poppenhuistype' en het bredere 
patroon van kortsluiting tussen de inexpressiviteit van de man en de lage zelfwaarde
ring van de vrouw wordt in de gevalsbeschrijving m.i. het best geïllustreerd wanneer 
men de reaktie van Bert op wat in de training met Bea gebeurde vergelijkt met de 
reaktie van Ruud op wat in de training met Ria gebeurde. 

Uit het verhaal van Ria krijgen we wel de indruk dat de trainers en andere groeps
leden (Ria: 'heel lang, wel uren') Ruud gestimuleerd hebben om zijn gevoelens van 
bedreiging te doorleven. Of dat bij Otto ook zo geweest is — als Otto zichzelf ook zo 
voelde — weten we niet. 

In alle drie de beschreven gevallen van relaties die op een scheiding uitdraaiden 
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heeft een stuk ontwikkeling (in de richting van resp. zelfstandigheid, blijheid en 
openheid) van één partner (hier steeds de vrouw) een bestaande situatie in een relatie 
doorbroken. De ontwikkeling van die ene partner hangt duidelijk samen met de deel
name aan de training. De bestaande situatie werd kort voor de deelname aan de trai
ning door geen der betrokkenen positie* gewaardeerd. Gevraagd naar de situatie wat 
langere tijd voor de deelname noemden twee partners (Ruud en Steven) de relatie 
'erg goed'. Het hier beschreven proces: dat een belangrijke ontwikkeling van een in
dividu (zoals afgemeten aan zijn of haar zelfwaardering en innerlijk welbevinden) 
leidt tot moeilijkheden in de partnerrelatie (zoals afgemeten aan 'evaluatie-perspek-
tief') is geen regel maar uitzondering. Uit bijlage 15 blijkt dat in het algemeen (zoals 
in het vierde hoofdstuk ook verondersteld werd) een belangrijke individuele ontwik
keling (zoals blijkt uit een toename van de zelfwaardering en het innerlijk welbevin
den) samengaat met een toename van de waardering van de partnerrelatie als goed 
en bevredigend. 

Mijn evaluatie van de hier beschreven cases wil ik splitsen in twee vragen. Ten 
eerste: hoe waardeer ik deze scheidingen (versus de mogelijkheid van kontinuering 
van de voor de training bestaande situatie). Ten tweede: hoe waardeer ik de rol die 
de training heeft gespeeld in het proces van de hierbij betrokken mensen. 

Het eerste: ik waardeer geen van deze scheidingen als 'negatief, in de zin van: 
minder mogelijkheden tot welzijn biedend dan de vlak voor de training bestaande 
situatie. Ik heb de meeste aarzelingen over de relatie van Ruud en Ria. Aarzelingen 
in de zin van: was het niet mogelijk geweest de moeilijkheden van Ruud die volgden 
op de verandering van Ria, binnen de relatie te verwerken? Naast deze vraag van 
mijn kant staat het feit dat (volgens Ria) beide betrokkenen de scheiding gewild 
hebben. Mijn indruk blijft, dat de verwerkingsmogelijkheden groter zouden zijn 
geweest bij meer vervolg-bijeenkomsten korter na de training. 

Het tweede: ik waardeer de rol die de training heeft gespeeld in het proces van de 
betrokkenen in grote lijnen als positief. Voor Otto en Steven lijkt een stuk inzicht in 
hoe hun partner zich voelde belangrijk te zijn geweest. Voor Ruud weten we het niet. 
Voor Suzan een stuk helderheid omtrent het feit dat ze de relatie met Steven niet 
meer wilde. Voor Ria: weer een richting in haar leven zien. Olga zoekt in ons foUow-
upgesprek de oorzaken van haar moeite om op eigen benen te staan niet meer bij 
Otto of bij haar nieuwe vriend, maar bij haar eigen ontwikkeling (al is dit laatste 
mogelijk meer iets wat voortvloeide uit de scheiding dan uit de deelname aan de 
training). 

Er zijn twee dingen die ik mis, dingen waarvan ik me afvraag: had de training dat 
niet ook kunnen bieden. Voor Otto: een strukturering van zijn gevoelens van mach
teloosheid als Olga doet wat hij niet wil dat zij doet. Voor Olga mogelijk: een struk
turering, een onderscheid tussen 'doen wat ik wil' en 'doen wat Otto niet wil dat ik 
doe'. In beide gevallen weet ik niet, of in de training die gelegenheid inderdaad niet 
geboden is (zoals bij Ruud wel het geval was). Ik signaleer alleen, dat de betrokke-
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nen dit aspekt niet genoemd hebben in verband met de training. En het lijken mij 
belangrijke aspekten. 

Tenslotte wil ik, op grond van wat uit de beschrijving van echtscheidingen naar 
voren is gekomen, enkele suggesties geven ter overweging voor parentrainers of 
-therapeuten. 

Het eerste: paren, waarbij minstens één der partners de komende training of 
therapie ziet als 'een van de laatste strohalmen', zo mogelijk niet op een wachtlijst 
plaatsen. Niet omdat de kans op een scheiding daarmee kleiner wordt (op grond van 
dit onderzoek is er geen reden dat aan te nemen), wel omdat via een training of 
therapie mogelijk meer strukturerings- en verwerkingsmogelijkheden worden gebo
den bij het nemen van een zo belangrijke beslissing. 

Ten tweede: deze paren, indien ze zich opgegeven hebben voor een intensieve 
(weekend)trainmg, te attenderen op het bestaan van langdurige, gespreide 
trainingen en therapieën. 

Ten derde: wanneer één der partners tijdens de training een versnelde ontwikke
ling doormaakt in de richting van groei, kongruentie en wat daarmee gepaard kan 
gaan (zelfstandigheid, zelfwaardering, blijheid), attent te zijn op de gevoelens die 
deze ontwikkeling oproept bij de andere partner. Het kan zijn dat deze partner er, 
op dat moment of later tijdens de training, behoefte aan heeft deze gevoelens helder
der te krijgen. 
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П. EEN SAMENVATTENDE DISKUSSIE 

7.1. Het onderzoek. 
Een vergelijking van de nog vrij schaarse publikaties over trainingen voor paren in 

de Verenigde Staten en in Nederland Ijidt tot de indruk dat in beide landen de trai
ners zich oriënteren op de groeibeweging, maar dat daarbij in de amerikaanse trai
ningen relatief meer aksent ligt op het handhaven of herstellen van harmonie tussen 
de partners en op het uitdiepen van groeimogelijkheden van de 'relatie', terwijl in de 
nederlandse trainingen relatief meer aksent ligt op de harmonische ontwikkeling van 
de individuen die die relatie met elkaar hebben en op het uitdiepen van de persoon
lijke groeimogelijkheden van de partners. Gegevens van door anderen verricht on
derzoek rondom parentrainingen en van onze exploratieve enquête onder exdeelne-
mers geven een betrekkelijk positieve indruk van de mogelijke effekten van paren
trainingen op de waardering die de partners voor hun relatie hebben, terwijl gege
vens op meer individueel niveau ontbreken. 

In ons onderzoek namen we beide aspekten als variabelen op. We vergeleken de 
ontwikkelingsprocessen van 38 deelnemers (19 man-vrouwparen) aan parentrainin
gen met de ontwikkelingsprocessen van 36 mensen (18 man-vrouwparen) die op een 
wachtlijst voor een parentraining of een parengroepstherapie stonden. De parentrai
ningen waarop ons onderzoek betrekking had waren die trainingen, die tussen de 
zomers van 1973 en 1974 in Nederland 'op de markt' waren, en die bovendien duide
lijk georiënteerd waren op de groeibeweging en niet korter dan vijf of langer dan vijf
tien sessies duurden. Bij iedere training was tenminste één trainer met tenminste drie 
jaar ervaring in het leiden van groepen betrokken. 

Op grond van de vergelijking tussen de ontwikkelingsprocessen van de deelnemers 
en de ontwikkelingsprocessen van de mensen uit de kontrolegroep worden konklu-
sies getrokken ten aanzien van de resultaten van deelname aan de genoemde trainin
gen. Voorafgaand aan de weergave van deze resultaten noem ik hier eerst enkele be
perkingen van onze wijze van onderzoek, en enkele kanttekeningen bij de konklusies. 

1. De konklusies betreffen de 'gemiddelde deelnemer': bij de meeste onderzochte 
variabelen geldt, dat meer dan de helft van de getrainden niet indrukwekkend 
verandert (op de onderzochte variabelen). Ongeveer een kwart verandert wel, 
sterk of heel sterk, in 'positieve' richting. Veranderingen in negatieve richting 
zijn zeldzaam. 

2. De konklusies betreffen, naast een direkte post-meting, een follow-up na drie 
maanden. Beter dan helemaal geen follow-up, maar slechter dan een follow-up 
na een half jaar. 

3. Eén van de zwakke punten uit dit onderzoek is dat de experimentele variabele 
in duisternis gehuld blijft. Daarmee bedoel ik: we weten dat de deelnemers aan 
een parentraining hebben deelgenomen, en we weten hoe die parentraining in 
een folder omschreven werd. Maar daar blijft het dan ook bij. We hebben geen 
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beschrijvingen van trainerskenmerken gegeven en geen direkte observaties van 
de trainingen gemaakt. Er zijn — binnen de genoemde groep van parentrai
ningen — nog verschillende typen trainingen door elkaar gebruikt. Een kwart 
tot een derde van de deelnemers aan de parentrainingen, die in ,73-'74 in Ne
derland 'op de markt' waren, blijkt na hun deelname veranderd te zijn, maar 
we weten niet welke gebeurtenissen tijdens de training deze verandering 
tot stand hebben helpen brengen. Onze informatie op dit punt beperkt zich tot 
een rapportage door de deelnemers: we hebben hen gevraagd naar hun ervarin
gen tijdens de training. Maar alleen verdergaand onderzoek, waarbij ook ob
servaties onafhankelijk van de deelnemers worden verricht en waarbij andere 
faktoren, zoals de interaktiestijl en de mate van ervaring van de trainer, 
sytematisch gekontroleerd worden, kan leiden tot meer informatie over welke 
faktoren in een training wèl en welke niet van belang zijn voor het tot stand 
komen van verandering bij de getrainden. 

4. De konklusies zijn getrokken door de gegevens van de deelnemers te vergelij
ken met de gegevens van de kontrolegroep, door een vergelijking met wat er, in 
theorie, gebeurd zou zijn wanneer de deelnemers niet aan de training hadden 
deelgenomen. Drie punten: α de follow-up tijd in de kontrolegroep was iets 
korter dan in de deelnemersgroep (gemiddeld twee-en-een-halve maand); 
b in de kontrolegroep vinden we meestal het bekende 'wachtlijsteffekt', d.w.z. 
een lichte 'verbetering' in de individuele gegevens, maar bij de gegevens die be
trekking hebben op de partnerrelatie vinden we een tegenovergesteld effekt: 
een lichte tot vrij sterke 'verslechtering'. Met andere woorden: de konklusie 
m.b.t. de vooruitgang van de getrainden in hun partnerrelatiegegevens berust 
voor een deel op de aanname, dat hun relatie verder 'verslechterd' zou zijn 
wanneer ze niet aan de training hadden deelgenomen; en с bij dit onderzoek 
was geen 'placebo'-kontrolegroep betrokken: het is niet uitgesloten dat de 
veranderingen die we bij de getrainden konstateren óók zouden zijn opgetre
den wanneer de deelnemers aan een 'namaak'training zouden hebben deelge
nomen. 

5. De deelnemers aan parentrainingen vormen een selekte groep uit de totaal-
groep van Nederlanders, die in een paarrelatie leven. De deelnemers blijken 
vaker tot de 'midden' en 'hogere' sociaal-ekonomische klasse te behoren, een 
relatief hoog percentage van de vrouwen oefent een erkend beroep uit, en in 
een relatief hoog percentage van de relaties zijn er geen (thuiswonende) kinde
ren (overigens is er een brede spreiding in leeftijd en huwelijksduur). Deze spe
cifieke kenmerken van de deelnemers hebben konsekwenties voor de generali-
satiemogelijkheden van de onderzoeksgegevens. Buiten de hier genoemde fak
toren zijn er echter nog twee mogelijke bronnen van selektiviteit. Deze volgen
de twee punten (6 en 7) lijken me nog belangrijker dan de voorgaande. 

6. De konklusies van dit onderzoek betreffen deelnemers aan parentrainingen, 
die in dejaren '73-'74 zelf hun weg naar een trainingsinstituut of naar een zelf-
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standig werkende trainer hebben gevonden. Ik neem aan dat deze mensen vrij 
sterk gemotiveerd waren tot hun deelname en dat er zelden of nooit sprake zal 
zijn geweest van pressie door derden om aan de training deel te nemen. Het
zelfde geldt voor de kontrolegroep, ik wil hiermee dan ook niet zeggen dat de 
veranderingen van getrainden alleen aan hun motivatie tot verandering toe te 
schrijven zijn. Maar wel vind ik het erg waarschijnlijk dat de mate van motiva
tie en de afwezigheid van pressie tot deelname elk één van de faktoren zijn, die 
voorwaarde zijn voor verandering. Met andere woorden: ik vind de resultaten 
van dit onderzoek niet zonder meer generaliseerbaar naar een situatie waarin 
een overigens gelijke parentraining gegeven wordt maar waarbij de deelname 
anders tot stand komt, waar sprake kan zijn van minder motivatie en waar 
groepsdruk meereen rol kan spelen (voorbeeld: naast de reeds gangbare sensi
tivity- en/of groeitrainingen nu ook een parentraining in het opleidingspakket 
van sociale akademies, aan universiteiten). 

7. De bij 6 beschreven vrijwillige, gemotiveerde deelname impliceert ook, dat de 
meeste deelnemers zich aangesproken voelden door de trainingswaarden. Dit 
lijkt me vooral van belang met het oog op de partnerrelatie. Ik vind het waar
schijnlijk, dat de meeste deelnemers aan deze parentrainingen de waardering 
van hun partnerrelatie afmaten aan 'kameraadschaps'-waarden (zie hfdst. II) 
en dat velen van hen zich aangesproken voelden tot de trainingswaarden (zie 
1.5.) en een relatie-ideaal à la O'Neill en O'Neill (1972) voor ogen hadden (het 
derde gezinstype van Douma 1975). 

Ik vind de resultaten van dit onderzoek dan ook niet zonder mee generaliseerbaar 
naar situaties, waarin een overigens gelijke parentraining gegeven wordt aan part
ners met een meer traditionele waardenoriëntatie. Ik denk hierbij aan mensen (die 
waarschijnlijk meer geneigd zijn om bij buro's voor levens- en gezinsmoeilijkheden 
aan te kloppen) voor wie meer tevredenheid met de relatie zou voortvloeien uit een 
adekwater rolvervulling van de partner: als de man minder zou drinken zodat hij zijn 
baan niet weer kwijtraakt, als de vrouw wat minder in bed zou blijven liggen zodat ze 
het huishouden beter draaiende kan houden. De klachten van de deelnemers aan ons 
onderzoek (voor zover ze klachten over de partnerrelatie hadden) lagen meer in de 
richting van: onvoldoende geacht 'kontakt', kommunikatie, niet genoeg affektie 
krijgen of kunnen geven, langs elkaar heen leven, soms: moeilijkheden over buiten
echtelijke relaties, soms: een als benauwend ervaren onderlinge afhankelijkheid. 

De konklusies die getrokken worden betreffen deelnemers die overwegend de te
vredenheid met hun relatie afmaten aan affektieve en expressieve waarden en van 
wie velen een oriëntatie in de richting van de bij 1.5. beschreven relatiewaarden laten 
zien: openheid van de partners, autonomie van de partners onderling, en flexibiliteit 
van de relatie. 

Binnen de hiervoor aangegeven beperkingen geldt, dat deelname aan een paren
training tot de hierna genoemde veranderingen in individueel en relationeel funktio-
neren leidt. 
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7.2. De resultaten van deelname aan een parentrainlng. 
Uit de vergelijking tussen de veranderingen van de getrainden en de veranderingen 

in de kontrolegroep konkludeer ik, dat na deelname aan een parentraining een 'op
bloei van het individu' het meest frekwent voorkomende en meest uitgesproken re
sultaat is. Met die 'opbloei van het individu' bedoel ik: 
— dat mensen meer zelfwaardering krijgen, zichzelf minder verwerpen (een derde 

van de getrainden); 
— dat zij meer innerlijk welbevinden gaan ervaren, wat vaker blij en wat minder 

vaak ongelukkig zijn (een kwart van de getrainden); 
— dat zij meer tevreden worden over de manier waarop ze relaties met mensen leg

gen en onderhouden, en zichzelf als vaardiger in relaties gaan zien (bijna de helft 
van de getrainden). 

Op deze drie gebieden zijn negatieve veranderingen bij de getrainden weinig fre
kwent (ongeveer 5% bij de post-meting in de week na afloop van de training) en niet 
duurzaam (0% bij de follow-up drie maanden later). 

Uit het feit dat bijna de helft van de getrainden zichzelf vaardiger vond in relaties, 
kan niet gekonkludeerd worden dat buitenstaanders deze getrainden ook als 'meer 
vaardig in hun relaties' zouden zien. Wel worden vier-vijfde van de getrainden door 
hun partner beschreven als veranderd in zijn omgaan met mensen in minstens één 
opzicht (in minstens twee opzichten: door drie-vijfde van de partners). Nu kan deze 
hoge frekwentie van toegeschreven veranderingen voor een deel voortkomen uit het 
feit dat de partners meer positieve gevoelens tegenover de beschrevenen hadden ge
kregen (als je iemand aardig vindt, ben je méér geneigd om haar op een positieve 
manier te beschrijven). Maar als de partners meer positieve gevoelens voor de be
schrevenen hadden gekregen is dat op zich mogelijk voor een deel een neerslag van 
het feit dat de beschrevene veranderd was in de manier waarop hij met mensen om
gaat. 

Bij veranderingen in de manier waarop een getrainde met mensen omgaat komt 
vooral naar voren: dat zij wat sterker wordt en wat meer open tegenover anderen, dat 
zij gevoelens wat beter uit en haar mening wat minder onder tafel steekt. Er zijn 
weinig aanwijzingen, dat een getrainde ook meer open komt te staan voor en gevoe
liger wordt voor wat er in andere mensen omgaat, dat hij gevoelens en meningen van 
anderen meer aksepteert en respekteert. We hebben dit laatste punt ófwel onvol
doende onderzocht (bij 4.6.) ófwel: waar we de mensen zelf lieten aangeven van wat 
voor soort veranderingen sprake was (4.5.), werd verandering in deze opzichten niet 
vaak vermeld (ongeveer een tiende van de deelnemers schreven op dit punt aan zich
zelf veranderingen toe, of kregen deze toegeschreven door hun partner). Weliswaar 
ontstaat bij de getrainden na de training ook een wat grotere overeenstemming tus
sen waar mannen denken dat hun vrouwen behoefte aan hebben en waar vrouwen 
behoefte aan zeggen te hebben, maar deze grotere overeenstemming behoeft niet te 
berusten op een toegenomen sensitiviteit van de mannen: het kan ook betekenen dat 
de vrouwen hun behoeften duidelijker en langs minder omwegen kenbaar zijn gaan 
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maken. 
Onze gegevens bevatten verder een aanwijzing, dat de getrainden in hun omgeving 
méér gelegenheid tot kontakt gaan zien. Dit geldt echter in vergelijking met de mate, 
waarin zij vlak voor hun deelname aan de training gelegenheid tot kontakt zeiden te 
zien. En dat laatste is mogelijk in negatieve richting beïnvloed door het feit, dat de 
training zo nabij was (een 'schaduweffekt'). Met andere woorden: veel waarde kun
nen we aan deze aanwijzing niet hechten. Wel kunnen we op grond van onze gege
vens stellen dat het niet waarschijnlijk is (in tegenstelling tot wat wel eens veronder
steld wordt) dat deelnemers als ze na deelname aan een training weer in het alledaag
se leven komen, zich juist extra geïsoleerd gaan voelen en minder gelegenheid tot 
kontakt gaan zien. 

De tot dusver beschreven veranderingen hangen onderling vrij sterk samen, vor
men een kluster van veranderingen. Het gaat hier steeds om veranderingen, waarvan 
verondersteld wordt dat ze optreden in een proces van 'persoonlijke groei', zoals dat 
o.m. door Rogers (1971) beschreven is. Er zijn echter twee veranderingen — waarvan 
eveneens verondersteld wordt dat ze optreden in een proces van 'persoonlijke groei' 
— die niet gekonstateerd konden worden bij de deelnemers aan parentrainingen. 

Het eerste werd al genoemd: we vonden geen duidelijke toename in het aanvaar
den van anderen en geen grotere gevoeligheid voor wat er in anderen omgaat. Het 
tweede punt is, dat wij niet hebben kunnen aantonen dat deelname aan een paren
training leidt tot meer interne beheersing, tot het gevoel je lot méér in eigen hand te 
hebben, tot meer 'zelf verantwoordelijkheid nemen'. Dit laatste punt is inkonsistent 
met enkele andere gegevens uit het onderzoek. Immers, de getrainden bleken wèl te 
veranderen in andere opzichten die nauw samenhangen met het gevoel je lot in eigen 
hand te hebben, nl. in zelfwaardering, innerlijk welbevinden en — met voorbehoud 
— in de mate waarin men in de omgeving gelegenheid tot kontakt ziet. Ook bleek bij 
een vergelijking van het (pretest) materiaal van 48 eerder getramde mensen met 
42 niet eerder getrainde mensen, voor de eerstgenoemde groep een niet-signifikarte 
tendens in de richting van méér interne beheersing. 

Dit onderzoek is niet ondernomen met als doel een bijdrage te leveren tot theorie
vorming. Op grond van de gegevens kunnen we alleen stellen, dat deelname aan een 
parentraining niet leidt tot een aantoonbare verandering in het aanvaarden van 
anderen en in interne beheersing. De gegevens van dit onderzoek (en van ander on
derzoek: Hurley en Force 1973, de Bruijn en Nevejan 1977) leiden echter wel tot het 
vermoeden dat een proces van 'persoonlijke groei' mogelijk gekenmerkt wordt door 
een zekere gelaagdheid: dat sommige veranderingen (b.v. in zelfwaardering) vooraf
gaan aan andere veranderingen (b.v. in interne beheersing*). 

* Terwijl we bij de getrainden geen toename in interne beheersing vonden, troffen we 
deze verandering wel aan bij de kliënten van een groepspsychotherapie na 4-6 maan
den therapie, en in nog sterkere mate na 12-15 maanden therapie (de Bruijn en Neve
jan 1977). Bij deze groep werd geen meting t.a.v. 'aanvaarden van anderen' verricht. 
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Van het kluster van veranderingen dat ik aanduidde als de Opbloei van het indi
vidu' nu naar de partnerrelatie. Veranderingen binnen de partnerrelatie werden op 
twee manieren onderzocht. 

Ten eerste gingen we na, of er verschuivingen optraden in de wijze waarop de ge-
trainden hun partnerrelatie beschrijven. Hier vonden we* 
— enige toename bij mannen, maar minder of niet bij vrouwen, in de gevoelens van 

verbondenheid die zij tussen de partners zien (de relatie wordt wat meer als goed 
en bevredigend beschreven, met meer gevoelens van verbondenheid met de part
ner en meer veronderstelde gevoelens van verbondenheid bij de partner); 

— enige toename bij vrouwen, maar minder of niet bij mannen, in de mate waarin de 
relatie als intens en konfronterend wordt beschreven. 

Ten tweede: we onderzochten de 'perceptie-akkuraatheid' tussen de partners, 
daarmee bedoelen we: de mate waarin overeenstemming bestaat tussen behoeften 
(aan aandacht, aanvaarden, ruimte en affektie van partner B) die A zegt te hebben 
en de mate, waarin В zegt dat A behoeften heeft (aan aandacht, aanvaarden, ruimte 
en affektie van B). Bij de analyse die we op deze 'mate van overeenstemming' uit
voerden zijn enkele kritische kanttekeningen opgenomen die leiden tot voorzichtig
heid bij de formulering van een konklusie: voor mannen vonden we na de training 
wel aanwijzingen voor een toegenomen 'perceptie-akkuraatheid' (d.w.z. het beeld 
dat de man van de vrouw gaf stemde meer overeen met het beeld dat de vrouw van 
zichzelf gaf), voor vrouwen nauwelijks of niet. 

Voor beide gebieden (de beschrijving van de partnerrelatie en de 'perceptie-akku
raatheid') geldt bovendien een eerder genoemde beperking: de relatieve 'vooruitgang' 
van de getrainden berust steeds mede op een belangrijke 'achteruitgang' van de niet-
getrainden: in de kontrolegroep zien we dat de aanstaande training- en therapie-
klienten tijdens hun wachtlijstperiode hun relatie als slechter en minder bevredi
gend, als saaier en minder konfronterend gaan beschrijven, terwijl ook hun 'percep
tie-akkuraatheid' vermindert. 

Nog een aanwijzing voor een grotere overeenstemming tussen de percepties van 
getrainde partners (in vergelijking met wachtlijstpartners) treffen we echter aan in de 
reakties van de mensen (bij de follow-up) op vragen naar veranderingen in de manier 
waarop zij met mensen omgaan: 41% van de veranderingen die de getrainden aan 
zichzelf toeschrijven krijgen zij ook toegeschreven door hun partner, versus 21% in 
de kontrolegroep. 

De beschreven veranderingen in de partnerrelatie zijn wat minder f rekwent dan de 
veranderingen in de 'opbloei van het individu': ze betreffen een vijfde tot een kwart 
van de getrainden (dit is ρ lm. vijf van de negentien paren). Ook komen er wat meer 
veranderingen in negatieve richting voor in de week na afloop van de training, en 
drie maanden later. 

* de gegevens bij de follow-up zijn eksklusief één gescheiden deelnemerspaar en in-
klusief twee gescheiden deelnemersparen en twee gescheiden kontroleparen. 
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Deze paragraaf samenvattend: de resultaten van deelname aan een parentraining 
liggen meer op het vlak van het individu dan op het vlak van de partnerrelatie. 

7.3. Resultaten voor wie? 
Uit een nadere analyse op de gegevens van de groep getrainden blijkt dat een toe

name van de zelfwaardering* vaker voorkomt: 
— bij deelnemers voor wie de training hun eerste training was; 
— indien men relatief hoge verwachtingen van de training had (dit kwam ook meer 

voor bij mensen voor wie de training de eerste training was); 
— bij vrouwen; 
— wanneer men tijdens de training niet een 'nonvaleur'-ervaring tegenover de part

ner had (het gevoel weinig voor de partner te - kunnen - betekenen, zich gekon-
fronteerd voelen met grenzen aan wat in de partnerrelatie mogelijk is); 

— wanneer men tijdens de training het gevoel had bij de groep te horen, iets voor 
anderen te betekenen, zichzelf te kunnen uiten, en bij deze uitingen en bij het uit
proberen van nieuw gedrag steun ervaarde van de groepsleden. 

— Tenslotte: sterk intern georiënteerde mensen tonen in de week na de training wei
nig toename in zelfwaardering, minder intern georiënteerde mensen tonen veel 
toename. In de drie daarop volgende maanden kunnen minder internen hun 
verandering echter slechts gedeeltelijk vasthouden (zij beginnen terug te vallen), 
terwijl sterk internen hun proces voortzetten (verdere toename in zelfwaardering 
in de maanden na de training). 

Een toename van de zelfwaardering hangt nier samen: met de leeftijd van de getrain
den, met het feit of men vóór de training een verandering juist op het gebied van zelf
vertrouwen wilde, en met een perceptie van de training als een plaats waar Oprechte' 
gevoelens geuit worden en als een plaats die 'veilig' is. Het laatstgenoemde gegeven is 
niet in overeenstemming met een gegeven uit het onderzoek van Lieberman, Yalom 
en Miles (1973). 

Een toename van relatievaardigheden komt vaker voor bij mannen en bij hoge ver
wachtingen van de training (maar niet: indien de training de eerste training was). 

De 'verwachtingen' die men voor de deelname aan de training heeft (operationeel: 
de afstand die men ziet tussen het huidig relatiegedrag en het na afloop van de trai
ning vermoede relatiegedrag, en de afstand die men ziet tussen zijn of haar huidige 
gelegenheid tot kontakt en de in de training veronderstelde gelegenheid tot kontakt) 
spelen een belangrijke rol in de mate van 'opbloei van het individu' na de deelname 
aan de training. 

Bij de kontrolegroep zijn geen metingen t.a.v. verwachtingen verricht en er is ook 
geen placebo-kontrolegroep geweest — met het gevolg dat er verschillende interpre
taties van het verband tussen verwachting en verandering mogelijk zijn. Verder 

* een toename van de zelfwaardering korreleert met toenames van: innerlijk welbe
vinden, interne beheersing en de waardering van de partnerrelatie. 
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onderzoek zou moeten uitwijzen wat de eigenlijke betekenis is van het (ook door Lie-
berman, Yalom en Miles, 1973, gekonstateerde) verband tussen verwachting en 
verandering. 

Een toename van de waardering van de partnerrelatie als goed en bevredigend 
komt vaker voor: 
— bij mensen voor wie de training de eerste training is; 
— bij mensen die minder lang met elkaar samenwonen (binnen de onderzochte 

range van twee tot vijfentwintig jaar); 
— bij mensen die een lage waardering van hun partnerrelatie hebben (in vergelij

king met mensen met een hogere waardering), maar niet bij enkele mensen met 
een ekstreem lage waardering van de partnerrelatie (binnen deze laatste groep 
vinden scheidingen plaats); 

— bij mensen die vóór de training veranderingen willen juist op het gebied van hun 
(huwelijks-)relatie, maar niet bij de weinige mensen die in dit verband de training 
als 'een van de laatste strohalmen' zagen (deze laatstgenoemde relaties draaiden 
op scheidingen uit). 

Over de scheidingen het volgende: in de getramde groep vonden drie scheidingen 
plaats, in de kontrolegroep twee. Er is geen reden om te konkluderen dat een schei
ding vaker voorkomt na deelname aan een training dan bij niet-deelname. Dit te
meer, omdat de gescheiden getrainde- en kontrole-paren onderling sterk overeen
komen en zich onderscheiden van de niet-scheidenden: door een ekstreem lage rela
tiewaardering bij een langere relatieduur, en door een perceptie van de training of 
therapie als een 'laatste strohalm'. Ander testmateriaal en met name de gevalsbe
schrijvingen van de getrainde gescheiden paren laten karakteristieken zien van het 
o.m. door Pittman en Flomenhaft ( 1972) beschreven 'poppenhuishuwelijk' : een sterke 
ongelijkheid van de partners (zich uitend in een groot verschil in zelfwaardering en 
innerlijk welbevinden tussen de partners), waarbij de 'sterke' partner (hier steeds de 
man) moeite heeft met het veranderingsproces (het zelfstandiger, blijer, opener 
worden) van de 'zwakke' partner (hier steeds de vrouw). 

Ik beschouw één van de bij dit onderzoek betrokken deelnemers als 'casualty'. Haar 
(pretest-)gegevens vertonen niet die karakteristieken die volgens Lieberman, Yalom 
en Miles (1973) vaak bij potentiële 'casualties' voorkomen. Hetzelfde geldt voor een 
andere deelneemster die tijdens haar deelname aan de training in, mijn inziens voor 
haar hanteerbare, moeilijkheden kwam. 

De gegevens van deze paragraaf samenvattend: een eerste deelname aan een trai
ning leidt, voor zover wij kunnen nagaan, vaker tot ingrijpende veranderingen dan 
een tweede of volgende deelname. Voor veranderingen in individueel opzicht spelen 
verwachtingen een rol en is ook een warm groepsklimaat belangrijk: een groep waar 
het individu zich 'erbij voelt horen', waar hij gesteund wordt door anderen en waar 
hij zelf het gevoel heeft iets voor anderen (ook voor de partner) te betekenen. Man-
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nen veranderen wat vaker in de richting van openheid, expressiviteit, en vrouwen wat 
vaker in de richting van autonomie: zwakke tendenzen die wijzen op een verminde
ring van sekserol-typisch gedrag voor beide seksen. Een toename van de waardering 
van de partnerrelatie komt vaker voor bij mensen die een lage waardering van de 
partnerrelatie hebben in de eerste tien jaar van hun samenleven dan bij mensen (met 
een lage waardering van de partnerrelatie) die langer met elkaar samenleven. Deel
name aan een training kan tot meer duidelijkheid in en meer tevredenheid over een 
partnerrelatie leiden, maar wanneer de training gezien wordt als een laatste strohalm 
om de relatie te redden, breekt deze strohalm af. 

7.4. Resultaten en waarden. 
Tot slot wil ik nog eens de hier beschreven resultaten van deelname plaatsen bin

nen verschillende waardenoriëntaties, binnen kaders van opvattingen over wat 'goed' 
en 'slecht' is. 

Ik veronderstel dat binnen vele verschillende waarden-oriëntaties een toegenomen 
welzijn, je wat vaker blij en plezierig voelen en wat minder vaak depressief en onge
lukkig zijn, positief gewaardeerd zal worden. Maar het ligt wat anders als we kijken 
naar de konkrete gedragsveranderingen, waar dat toegenomen welzijn binnen de 
hier onderzochte groep mee gepaard gaan. Deelname aan een groeigroep voor paren 
kan leiden tot veranderingen in de richting van de trainingswaarden: 

— meer openheid, expressiviteit, vooral voor mannen. Voor Anton hield dat onder 
andere in: dat hij binnen hiërarchische strukturen en in politieke spelletjes min
der soepel 'funktioneerde' en minder gewaardeerd werd; 

— meer autonomie, zelfstandigheid, vooral voor vrouwen. Voor Suzan betekende 
dat onder andere: dat ze niet meer wilde vrijen als ze daar geen zin in had en dat 
ze niet meer met haar man één lijn wilde trekken tegenover de kinderen als zij het 
met haar man niet eens was; 

— meer flexibiliteit: individuen krijgen voorrang boven het systeem van afspraken 
dat die individuen met elkaar verbindt. Zo gaf Anton geen 'kursus vergadertech
niek' aan een groep mensen die wel onder die noemer bij elkaar gekomen was, en 
zo besluit Bea tegen de impliciete afspraken met haar kuituur en haar moeder in 
om geen kinderen te krijgen. 

Om het naar een alledaags beeld te vertalen: de veranderingen waar een training 
toe kan leiden passen in een kuituur waar kinderen jij en jou zeggen tegen hun 
vaders en moeders, waar jongens mogen huilen en meisjes mogen vechten. De veran
deringen waar een training toe kan leiden sluiten aan bij een gezinstype dat in onze 
kuituur frekwenter begint te worden: waar de onderlinge psychologische opvang, 
flexibeler relaties en open kommunikatìe belangrijker geacht worden en waar de na
druk op patriarchale verhoudingen en op de materiële verzorging van de gezinsleden 
afneemt. Ook andere kulturele verschuivingen uit de late zestiger jaren sluiten min 
of meer aan bij de trainingswaarden: de vrouwen-emancipatiebeweging en voor zover 
zij bestaat de mannen-emancipatiebeweging, de demokratiseringsbeweging in werk-
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en onderwijs-situaties, de Marcusiaanse herwaardering van het lustprincipe naast of 
boven het realiteitsprincipe, en in een breder kader wellicht: de verschuiving van 
aandacht voor welvaart naar aandacht voor welzijn. 

Wanneer ik probeer me te verplaatsen in een wat meer behoudende waardenoriën
tatie, waarin zelfbeheersing (ter vergelijking met openheid), aanpassingsvermogen 
(vgl. autonomie) en stabiliteit (vgl. flexibiliteit) belangrijk zijn, krijgen de trainings
waarden een andere emotionele kleur. Om 't scherp te stellen: het open uiten van 
gevoelens wordt onredelijkheid of (zoals bij Koch 1972) een bedreiging van de men
selijke waardigheid (impliciet: menselijke waardigheid is mannelijke waardigheid en 
vrouwen zijn nu eenmaal meer gevoels- dan Verstands-typen), autonomie tegenover 
de omgeving wordt egocentrisme of onsportiviteit, en flexibiliteit wordt labiliteit of 
onstandvastigheid. 

Sinds ik me met groeigroepen ben gaan bezighouden heb ik geleerd, dat achter 
een uitspraak omtrent 'kunnen' (ik kan, ik kan niet) vaak een uitspraak omtrent 
'willen' schuilgaat (ik wil, ik wil niet). Bij mijn uiteindelijke evaluatie van de gege
vens van dit onderzoek komt, na een uitspraak omtrent 'kunnen' ook een uitspraak 
omtrent 'willen' te voorschijn. 

Het uitgangspunt van dit onderzoek was de vraag, wat deelname aan een paren
training betekenen kan. Welnu, deelname aan een parentraining blijkt te kunnen 
leiden tot veranderingen in gedrag en beleving in de richting van openheid, autono
mie en flexibiliteit, en deze veranderingen gaan gepaard met een toename van het 
welzijn van de gemiddelde deelnemer. Groeigroepen voor partners kunnen een be
langrijke katalyserende funktie hebben en kunnen tot het welzijn van mensen bijdra
gen in een samenleving, die haar waarden geleidelijk verschuift van een relatief 
aksent op zelfbeheersing, aanpassingsvermogen en stabiliteit naar een relatief aksent 
op openheid, autonomie en flexibilitiet. De funktie die een training in persoonlijke 
groei in een bepaalde samenleving kan hebben lijkt me mede afhankelijk te zijn van 
de mate, waarin de mensen uit die samenleving waarde willen hechten aan openheid, 
autonomie en flexibiliteit in hun leef- en werk-relaties. 
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SUMMARY 

Training In personal growth for couples 

This study aims at an investigation of the results of participating in growth-groups 

for couples, in the Netherlands during the years 1973-1974. 

Chapter I contains a first exploration of the field of study: a review of the scarce 

american and dutch literature on groups for couples, some impressions originated by 

trainers' folders and the results of our own preliminary investigation among 27 for

mer participants in couple-groups. This first exploration leads to a few tentative 

formulations, such as: a) Among trainers, there seems to be a rather implicit ideal as 

to what constitutes a 'good' ρ artner-relationship. This ideal contains the elements of 

openness and autonomy of the partners and of flexibility of the mutual relationship. 

b) American trainers of couple-groups appear to be different from dutch trainers of 

couple-groups, in that the former are more oriented towards 'marital enrichment', 

and the latter are more oriented towards enhancing the 'personal growth' of the 

partners. 

Chapter II outlines some of the basic concepts of theories of 'personal growth' 

(mainly those of Carl Rogers and Fritz Perls). In the opinion of the present author, 

the core dimension of these theories is stated succinctly by Beissers (1972) so-called 

'paradoxical theory of change': 'change occurs when one becomes what he is, not 

when he tries to become what he is not'. From these theories a gross outline is derived 

of what might constitute a growth-producing group-climate. These theories also en

gender the expectation that the enhancement of each partner's 'growth' or 'self-

actualization' will result in a more unambiguous communication between the part

ners. Such a communication, however, may as well lead to more closeness between 

the partners as to more psychological distance. 

Chapter III describes the research design. A group of 38 trainees (19 male-female 

couples) were visited at their homes (interviewed and tested) before and three months 

after their participation in a group for couples. In addition, in the week after the 

training, the trainees filled out questionaires which they returned to the investigator 

by mail. A similar procedure was followed with the control-group, which consisted of 

36 people (18 male-female couples) who were on a waitinglist either for a training for 

couples or for a group-psychotherapy for couples. No placebo-control group was 

used in this study. The ages of the trainees varied from 22 to 51 years, the duration of 

their partnerrelationship from 2 to 25 years (controlgroup: 25 to 56 years and 2 to 29 

years). Both the trainees and the controls were predominantly, but not exclusively, of 

middle or higher SES. Only one person (a male trainee) did not participate in the 

follow-up test. The groups for couples in which the trainees participated were all led 

by a male-female trainers-couple, and lasted between six and ten sessions. The ten 

trainers had varying degrees of experience in leading growth-groups (from six 

months to six years of experience). About half of the trainees participated in an in

tensive weekend-group and the other half of the trainees participated in an extended 

training. Since the intensive-extended variable is, however, contaminated with the 
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trainers-variable, their separate effects can not be ascertained. It has not been pos
sible to assign the couples to experimental and control conditions randomly. The 
group of trainees and the controlgroup are roughly comparable with respect to their 
pretest-data (there is a tendency for the controls to be more dissatisfied about their 
marital relationship and to be less dissatisfied about their relationships in general, 
than the trainees). Most of the gathered data have been subjected to an analysis of 
variance for repeated measurements. 

Chapter IV describes the results of the comparisons between trainees and con
trols. There are no important differences between the results of the post-test and 
those of the follow-up test. Therefore we refer to both tests indiscriminately in the 
following summary: 
— trainees change significantly more in the direction of more 'self-esteem' than 

controls (10-item Rosenberg scale); 
— trainees change significantly more in the direction of more 'sense of well-being' 

than controls (a 24-item dutch scale which is partially based on Rogers' and 
Maslow's descriptions of 'self-actualizers'); 

— neither trainees nor controls change in their 'internal control' (a 9-item scale 
mostly based on Rotter's -1966- measurement of 'internal control of reinforce
ment'); 

— trainees change significantly more in the direction of more self-attributed 'inter
personal adequacy' (a 7-item translation of 'interpersonal adequacy' and 'feeling 
sensitivity' as measured by Lieberman, Yalom and Miles 1973) and in the direc
tion of perceiving more Opportunity for contact' (a S-item translation of 'op
portunity for open peer communication' and 'opportunity for expression of anger' 
as measured by Lieberman et al. It is possible that this latter result is an artifact 
of the research design (a subgroup-analysis reveals that 'opportunity for contact' 
scores vary as a function of the number of days between the day of measurement 
and the day of onset of the training/therapy); 

— in their answers to an open-ended question (paper-and-pencil) for possible 
changes in the 'way of relating to people' of a) the person her/himself and b) her/ 
his partner (a procedure similar to the one followed by Moscow 1970, 1971), the 
trainees attribute significantly more changes to themselves, to their partners, and 
have significantly more self-attributed changes verified by their partner, than the 
controls; 

— five clusters were derived from a semantic differential containing concepts for 
describing the partner-relationship: evaluation/perspective (15 items), intensity/ 
fascination (9 items), confrontation (3 items), psychological closeness self (as re
lated to partner, 5 items) and perceived psychological closeness partner (as re
lated to self, 5 items). Male trainees tend to describe their relationship as improv
ed (more satisfying and with more psychological closeness). The (borderline) sig
nificance of this difference with the male controls however, is also partially to be 
attributed to a relative deterioration for the male controls. In contrast, female 
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controls see their relationship as having become less 'intense' and 'confronting', 
whereas female trainees hardly change in this respect (the difference between fe
male trainees and controls is again of borderline significance); 

— data on the degree of agreement between perceptions of partners consist of the 
absolute differences between a) how A perceives him/herself and b) how В per
ceives her/his partner A, in five areas: 1) wanted inclusion behavior from part
ner, 2) wanted inclusion feelings from partner, 3) wanted no-control from part
ner, 4) wanted affection behavior and feelings from partner (four 9-item scales, 
a translation of Schutz' 1966 Marital Attitude Evaluation Scale which has been 
standardized for middle-class dutch marriages by Frenken 1976) and 5) psycho
logical closeness self as related to partner (the above-mentioned S-item semantic 
differential). After participating in the training, a higher degree of agreement is 
found between the partner-perceptions of male trainees and the self-perceptions 
of their female partners in four areas: inclusion behavior, inclusion feelings, no-
control and affection. There is no clearly significant higher degree of agreement 
between the partner-perceptions of the female trainees and the self-perceptions 
of their male partners. The conclusion that participating in a training might ef
fect a higher degree of agreement between perceptions of partners, must be treat
ed with quite some reserve, as the following considerations suggest: 1) it is quite 
possible that a regression-effect plays a part in the results of the analysis, 2) the 
differences between partners have not been corrected for possible artifacts as 
mentioned by Cronbach (1955, 1958), and 3) again the significance of the dif
ferences between trainees and controls which do occur, should partially be at
tributed to a relatively deteriorated agreement for the controls. 

— Comparing the pretest scores of persons (trainees and controls) who have already 
participated in one or more previous trainings with the pretest scores of persons 
who have had no previous experience of training, the above-mentioned results 
are more or less corroborated (that is, persons with previous training experience 
show more 'self-esteem' than persons without training experience, etc.). There is 
one definite exception: which is, there are no differences between the two groups 
in the degree of agreement between the perceptions of partners. 

The first part of chapter V contains a very detailed description of three cases: one 
'average' couple, one 'high learner' couple and one 'negative change' couple. 

The second part of this chapter describes a checklist which both trainees and con
trols have filled out at the pretest, indicating their areas of 'wanted change'. Trainees 
turn out to change more often than controls in areas of wanted change. But within 
the group of trainees (trainees who wanted change in a certain area compared with 
trainees who did not want change in that particular area) only improvements in 're
lationships' and 'partner-relation' can be predicted from the pretraining indications 
that these improvements were aspired to; improvements in other areas ('expression', 
'depression', 'selfconfidence', 'alienation' and 'self-actualization') cannot be pre
dicted from their related pre-training aspirations. 
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Chapter VI contains a further analysis of the characteristics of trainees who do 
change as compared to trainees who do not change. The results are summarized as 
follows: 
— the age of trainees is not related to their increase in 'self-esteem' after the train

ing; 
— increases in the degree to which the partner-relationship is described as good and 

satisfying ('evaluation/perspective') occur most frequently with trainees a) with a 
relatively short duration of their partner-relationship, and b) who evaluate their 
relationship initially as relatively (but not extremely) unsatisfying; 

— females, as compared with males, tend to increase more in 'self-esteem' and in 
their description of the partner-relationship as 'intense' and 'confronting'; 
males, as compared with females, tend to increase more in 'interpersonal ade
quacy' and in their 'evaluation/perspective' and 'psychological closeness' with re
gard to the partner-relationship; 

— compared with trainees who have had previous training experience, novice 
trainees tend to improve more in 'self-esteem', 'sense of well-being', 'evaluation/ 
perspective' and 'intensity/fascination'; 

— trainees with high expectations of the training (as measured by Lieberman, 
Yalom and Miles 1973 'anticipations interpersonal adequacy and opportunity 
for contact') tend to increase more in 'self-esteem' than trainees with low ex
pectations (these correlations between expectation and change are stronger at the 
time of the posttest than at the time of the follow-up; novice trainees tend to have 
higher expectations than trainees with previous training experience); 

— trainees who perceive the training as 'safe' and 'genuine' (at the pretest) do not 
differ in their degree of increase in 'self-esteem' from trainees who perceive the 
training as 'dangerous' and 'phony' (these scales were again translations from the 
ones used by Lieberman et al., the results do not corroborate Lieberman's 
findings); 

— trainees with strong 'internal control' (as measured at the pretest) tend to show 
little increase in 'self-esteem' at the posttest but more increase in 'self-esteem' at 
the follow-up; in contrast, trainees with a less strong (pretest) 'internal control' 
tend to show a strong increase in 'self-esteem' at the posttest but less increase in 
'self-esteem' at the follow-up (for this latter group: an average drop-back from 
posttest to follow-up); 

— trainees who indicate that, during the training, they have had experiences of 
'worthlessness' towards the partner (3-item posttest-scale) show less increase in 
'self-esteem' than trainees who report that they did not experience these feelings; 

— trainees who indicate that, during the training, they have experienced insight 
into themselves or into their partner or into their relationship (9-item posttest-
scale) show more increase in the degree of agreement between their perception of 
their partner and their partner's self-perception (than trainees who indicate this 
experience of insight to a lesser or minimal degree); 
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— finally, the data derived from a list of perceived mechanisms of change (similar 
to the one used by Lieberman et al., filled out at the posttest in our investigation) 
lead to a conclusion similar to the conclusion drawn by the above mentioned 
authors: perceived mechanisms of change are not identical with actual mechan
isms of change. When asked whic'' experiences they perceive as most important 
for their learning process, trainees most frequently indicate experiences of con
frontation (receiving advice or suggestions, feedback, feeling of being ultimately 
alone and self-responsible). However, trainees who (after the training) actually 
improve in 'self-esteem', do not mention these experiences particularly often. 
These trainees, more than others, indicate experiences of active participation in a 
supportive group (helping others, expressing own feelings, feeling of belonging in 
group, receiving support from group when the trainee was taking risks such as 
trying out new behavior). 

The second part of chapter VI describes 'casualties' and divorces. In general, there 
are more people who change in a 'negative' direction (as measured by the tests des
cribed in chapter IV) in the control-group than in the group of trainees. In the 
opinion of the author, one trainee should be considered a casualty (the author's main 
criterion for this being a trainee's subjective sense of decreased well-being three 
months after the training, if this decrement seems to be at least partially related to 
this trainee's process during the training). A second trainee might be considered a 
casualty by readers who employ different criteria than those of the author. A case-
description of both trainees is presented. 

Three months after the follow-up tests, three trained couples and two control-
couples are either divorced or have separated. These five couples differ from the 
other couples in age and duration of the relationship (they are older and have lived 
together for a longer period of time), in their pretest-evaluation of the partner-rela
tionship (strongly significant lower scores on all five semantic differential clusters), 
and in their pretest differences between the partners in 'sense of well-being' and in 
'self-esteem' (larger differences). With each of these five couples there has been one 
partner who (at the pretest) regarded the training/therapy as 'one of the very last 
possibilities for ever making something out of our relationship', while among none of 
the other couples has there been a partner who perceived the training/therapy as 
such. 

The case-descriptions of the divorced trainees are presented. At least two of these 
three couples show the characteristics which were described by Pittman and Flomen-
haft (1972) as featuring a 'doll's house marriage' (a relationship in which partner A 
sees herself as incompetent and dependant, whereas partner В — for his own self-
regard — needs A's incompetence and dependency). Even though it cannot be con
cluded that the training has been a causal factor in these divorces, the case-descrip
tions give support to Pittman and Flomenhaft's notion that couples who have these 
characteristics are particularly divorce-prone if the trainer/therapist focusses on at
tempts to influence the more dependant partner into the direction of more assertiveness. 
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Chapter VII summarizes the results of our research and indicates the limitations 
for generalization of these results. It is concluded that the most distinct effects of 
participating in a group for couples as described in this study, occur in the area of 
individual development ('personal growth') rather than in the area of the mutual 
relationship ('marital enrichment'): in this latter area changes are almost 
non-existent. 

In conclusion, the results of participation are related to the framework of values 
operative in groups for couples: the values of openness, autonomy and flexibility. 
When a different set of values is adhered to, some of the results of participating in a 
group for couples may be evaluated negatively. Thus, openness may be seen as a 
threat to human dignity (Koch 1972), autonomy may be seen as selfishness, and 
flexibility as a lack of stability. The possible contribution of groups for couples in a 
given society to the well-being of its people is seen as ultimately related to the values 
which people in this society choose to adopt. 
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Vooronderzoek: aanleiding tot training en beschrijving partnerrelatie. Belage I 

Reakties van 27 respondenten (deelnemers aan een parentraining) op de vraag: 
'Wilt и proberen weer te geven hoe и er toe kwam zich op te geven voor deelname aan 
deze training waren er speciale dingen die op dat moment voor и belangrijk 
waren? wat verwachtte и dat de training и te bieden had?' 

1. Eenzaamheid, ook in mijn huwelijk. Vooral dat laatste, omdat ik het haast met 
uit kon houden. Hoopte te merken wat de foute en goede dingen zijn in mijn 
kontakten en hoopte dat mijn man weer zijn gevoelens zou uiten. 

2. Behoefte aan betere kommunikatie met partner en betere zelfkennis. 
3. Omdat mijn partner het graag wilde, stapte erin zonder te weten waarin. 
4. Wilde meer duidelijkheid in onze relatie, mezelf leren kennen, meer inzicht in 

gevoelens van mijn partner. 
5. Op aandringen van mijn partner, ik verwachtte weinig. 
6. Verbeteren van onze relatie, opruimen van barrières. Ik meende dat meer eer

lijkheid en openheid mogelijk moesten zijn en ik hoopte op verbetering van de 
sexuele relatie. 

7. Mijn partner wilde en ik vond het op dat moment belangrijk in te stemmen. 
Vond dat ik met mijn gevoelens bij partner tegen een dichte deur liep en ik denk 
dat hij ongeveer hetzelfde bij mij had. 

8. Was met m'n partner in therapie, geringe vooruitgang. Wilde relatie verbeteren. 
9. Partneren ik waren bezig met therapie, wilden diepere relatie, ik wilde me niet 

meer zo afsluiten. 
10. Nieuwsgierigheid, kijken hoe 't zijn zou, met andere mensen van gedachten 

wisselen. 
11. Zo'n groep 's meemaken, 't was een soort rage op mijn werk. 
12. Spanningen in huwelijksrelatie, wilde relatie verbeteren, duidelijkheid bereiken 

tegenover elkaar, voelde me erg wanhopig over de wijze waarop wij kommuni-
ceerden. Hoopte vicieuze cirkel van verwijten te doorbreken. 

13. Wilde wat meer zicht op mijn persoonlijke problemen en op de storingen in de 
relatie met mijn partner. Hoopte beter te leren praten, iets meer begrip voor 
elkaar. 

14. Gericht op relatie met elkaar, patronen die daarin zijn gegroeid en die zeer 
moeilijk weer weg te werken zijn. 

15. Relatie verbeteren en persoonlijke groei. 
16. Werken aan relatie met partner. Voelde nogal wat weerstanden om tot open ge

sprek te komen. Bewuster worden van eigen gevoelens zodat het ook voor part
ner gemakkelijker wordt te reageren. 

17. Stuk begeleiding bij het op gang komen van een nieuwe fase in onze relatie. Pro
bleem kommunikatie, doorbreken van bestaand patroon, we praatten moeilijk 
over persoonlijke dingen. En eigen ontwikkeling. 

18. Problemen in huwelijk, storing in medemenselijkheid. 
19. Relatie met mijn man was moeilijk, verschillende golflengten, hoopte hem beter 

te leren kennen. Kontaktproblemen, jaloersheid, zelfvertrouwen, tè grote bin
ding en bezitsvorming. Ik wilde 't zo graag weer 'goed' hebben, hoopte op meer 
begrip voor elkaar. 

20. Hiaat in relatie met partner, we werden steeds verder uit elkaar gedreven. Wilde 
inzicht in mezelf en openheid, in onze relatie met de vurige wens dat we elkaar 
weer terug zouden vinden. Een stuk persoonlijkheidsvorming waardoor ik in 
staat zou zijn een eventuele breuk moediger te kunnen verwerken. 

21. Hoopte op meer inzicht in de relatie en in mezelf, wilde spontaner worden, min-
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der angstig. Dat het afwachtende minder zou worden, dat ieder weer zichzelf 
zou worden. 

22. Kontakt met partner zeer moeilijk, we spreken een andere taal. Hoopte steeds 
dat er een mogelijkheid was dichter bij elkaar te komen. 

23. Inzicht in kommunikatiestoornissen in de relatie met partner, onbereikbaarheid 
van partner. Training was laatste mogelijkheid voor een oplossing, ik wilde dui
delijkheid — positief of negatief. 

24. Moeizaam lopend huwelijk, wilde partner leren kennen en mezelf leren kennen. 
25. Zocht nieuwe impuls voor onze relatie, onze gemeenschappelijke elementen ver

vaagden. Routine-ruzies en routine-afweer, ons pogen om elkaar daarbij intens 
te beleven faalde steeds weer. Ik hoopte dat we in de training blinde vlekken in 
onze relatie konden signaleren en doorbreken. 

26. Verhouding met partner niet goed genoeg. Durfde niet alles te bespreken, hield 
stukken van mezelf verborgen, wilde van training een dwang tot open en funda
mentele kommunikatie, een plaats waar het me niet zou lukken iets te verbergen 
voor mijn partner. 

27. Wilde hulp, aktivering, dichter bij partner komen, tot bespreking van proble
men komen die we moeilijk of slecht konden bespreken. 

Reakties van 27 respondenten op de vraag: 'Wat vond и van de relatie met uw part
ner rond de tijd dat и zich voor de training opgaf?' 
— zeer onbevredigend, zowel emotioneel als seksueel. 
— tamelijk goed, maar met gebieden waar we van elkaar af bleven. 
— slecht, kommunikatiestoornissen, jaloezie en achterdocht wederzijds. 
— fijn, maar voelde te veel routine dreigen en voelde dat elk langzamerhand alle be

langrijke ervaringen buiten het huwelijk opdeed. 
— twijfelachtig, werden steeds verder uit elkaar gedreven, maar wel met hoop dat 

we meer inzicht en duidelijkheid zouden krijgen. 
— op een dieptepunt, maar wel met de moed er iets aan te doen. 
— als steeds erg moeilijk, heel geïsoleerd van elkaar. 
— goed, maar het bespreken van persoonlijke zaken en gevoelens was moeilijk. 
— bijzonder moeilijk, snapte er niets meer van. 
— redelijk slecht. 
— niet slecht. 
— niet goed. 
— redelijk tot goed (2x). 
— goed. 
— niet erg goed. 
— slecht (2x). 
— voor verbetering vatbaar. 
— was erg moeilijk. 
— niet een sterke relatie. 
— heel beperkte openheid. 
— geen reaktie: 4x. 
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MATE-skores van deelnemen in vergelijking met normerlng§gegevens Belege Π 

De (pretest-) skores van de deelnemers aan de trainingen zijn hier niet gedichotomi-
seerd. De oorspronkelijke skoring is aangehouden ten einde de vergelijking mogelijk 
te maken met de landelijke normeringsgegevens van Frenken (1971,1976). De steek
proef van Frenken omvat 125 mannen en 125 vrouwen, gehuwd, tot 50 jaar oud, uit 
de sociaal-ekonomische middenklasse. De gemiddelde huwelijksduur is elf jaar. De 
verdeling naar de urbanisatiegraad van de woonplaats van de respondenten en naar 
de kerkgenootschap waar zij zichzelf toe rekenen, wijkt niet af van andere landelijke 
gegevens. 
In tegenstelling tot de richting van de skoring in hfdst. IV geldt hier, dat een hogere 
skore duidt op een sterke tevredenheid met het gedrag van de partner op het betref
fende gebied (aandacht, aanvaarden, etc). Een lage skore duidt op een geringe te
vredenheid met (sterke klacht over) wat de partner biedt. 

aandacht 

aanvaarden 

ruimte 

affektie 

MA TE I (satisfaktie met 

X 
sd. 
λ 
sd. 
X 

sd. 
X 

sd. 

mannen 
norm. deeln. 

33.4 34.5 
8.1 6.6 

33.1 33.9 
9.3 8.3 

37.8 35.0 
6.9 7.0 

33.7 30.5 
9.4 10.3 

wat de partner biedt aan 

toetsing* 

n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 

norm. 

31.6 
7.6 

30.8 
8.6 

39.0 
5.4 

32.5 
8.6 

•0 
vrouwen 

deeln. 

35.3 
9.5 

31.9 
11.5 
38.7 

7.5 
33.4 
11.3 

toetsing* 

n.s. 
n.s. 
n.s. 

F= 1,789 
n.s. 

F= 1,929 
n.s. 

F= 1,727 

MA TE II {gepercipieerde satisfaktie van partner met...) 

aandacht 

aanvaarden 

ruimte 

affektie 

X 

sd. 
X 

sd. 
X 
sd. 
X 

sd. 

mannen 
norm. deeln. toetsing* 

29.6 27.5 n.s. 
8.2 7.2 n.s. 

28.6 25.4 n.s. 
9.1 8.0 n.s. 

36.4 32.1 t= 2,276 
7.1 7.9 n.s. 

28.7 25.5 n.s. 
9.5 8.6 n.s. 

vrouwen 
norm. deeln. 

32.1 34.3 
7.4 7.1 

30.7 31.4 
8.0 8.9 

38.0 32.8 
5.3 9.4 

31.4 29.1 
8.3 11.8 

toetsing* 

n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 

t = 2,369 
F= 1,766 

n.s. 
F= 2,014 

* t-toets voor de gemiddelden (10% tweezijdig bij t = 1,658, 5% tweez. bij t = 1,960) 
en F-toets voor de standaarddeviaties (5% signifikantie bij 1.65). 

225 



Schrlheiyke Informatie kontrolegroep BUIage Ш 

Waarom onderzoek? 
Het NISSO verricht onderzoek naar de mogelijke effekten van kortdurende groeps-
trainingen voor (echt-)paren. Doelstelling is, dat er uiteindelijk iets meer bekend 
wordt over wat deelnemers voor zichzelf, en in relaties met andere mensen, kunnen 
hebben aan deelname aan een training. 

Hoe onderzoek? 
Mensen die aan zo'n training deelnemen vullen vragenlijsten in: vlak vóór hun deel
name, vlak na hun deelname, en nog eens drie maanden na hun deelname. Uit deze 
gegevens kan afgeleid worden, door welke veranderingsprocessen deze mensen gaan 
in die periode van drie maanden rondom hun training. 
Maar daarmee is nog niet gezegd, dat die veranderingsprocessen ook veroorzaakt 
zijn door hun deelname aan een training. Immers, mensen kunnen in een periode 
van ruim drie maanden ook veranderingen doormaken zónder dat ze aan zo'n trai
ning deelnemen. Om de gegevens van mensen die aan een training deelnemen op 
hun juiste waarde te kunnen schatten moeten ze dus vergeleken worden met gege
vens van mensen die niet aan een training deelnemen. 
Wij vragen u, deel uit te maken van deze vergelijkingsgroep. 

Wat zou deelname voor mij inhouden? 
Via dezelfde vragenlijsten die aan de getrainde mensen worden voorgelegd vragen wij 
ook u: hoe staat u tegenover uzelf, tegenover uw relaties met mensen, tegenover uw 
relatie met uw partner? Dit met dezelfde tussenpozen als voor de mensen die ge
traind worden: nu, nog eens over plm. een week, en nog eens plm. drie maanden 
later. 
Misschien zult u in de komende periode geen of een gering veranderingsproces door
maken, misschien zult u een belangrijk veranderingsproces doormaken. De gegevens 
van u en uw partner zullen worden vergeleken met de gegevens van twee mensen, die 
onlangs aan een training voor paren hebben deelgenomen. Deze vergelijkingen 
worden gemaakt voor veertig paren, waarvan de helft wèl en de helft niet aan een 
training deelneemt. 

En de anonimiteit? 
Een vertrouwelijke behandeling van de door u verstrekte gegevens wordt door ons 
gegarandeerd. Op al het vragenlijst- en interview-materiaal worden alleen cijfers, en 
geen namen vermeld. 

Als u meer vragen heeft waarop u een antwoord zou willen hebben voordat u besluit 
of u wel of niet aan dit onderzoek wilt meewerken, kunt u kontakt opnemen met 
... -adres — tel. nr. 
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Vergelijking van pretest gegevens van de Bijlage IV 
leelnemeis en van de kontrolegroep 

VARIABELE 

leeftijd 
relatieduur 

4.2. zelfwaardering 
4.3. innerlijk welbevinden 
4.4. interne beheersing 
4.6. relatievaardigheden 
4.6. gelegenheid tot kontakt 
4.7. evaluatie/perspektief 
4.7. intensiteit/fascinatie 
4.8. kon f ron tat ie 
4.8. verbondenheid zelf 
4.8. verbondenheid partner 
4.9. aandacht klacht 
4.9. aanvaarden klacht 
4.9. ruimte klacht 
4.9. affektie klacht 
4.9. aandacht perceptie 
4.9. aanvaarden perceptie 
4.9. ruimte perceptie 
4.9. affektie perceptie 
4.9. aandacht akk. 
4.9. aanvaarden akk. 
4.9. ruimte akk. 
4.9. affektie akk. 
4.9. verbondenheid akk. 

deelnemers 

X 

33,1 
9,2 

33,7 
11,6 
37,1 
27,8 
20,3 
68,7 
45,9 
17,2 
25,4 
23,0 

3,63 
3,76 
3,63 
4,08 
5,29 
5,47 
4,66 
6.00 
2,40 
2,50 
2,18 
2.55 
5,16 

sd. 

8,2 
6,0 
6,1 
5.8 
5,1 
7,2 
5,4 

26,5 
14,8 
4,2 
8,0 
8,0 
2,64 
3.09 
3,03 
3.37 
2.53 
2,83 
3.26 
3.20 
2,07 
2,06 
2,24 
2.46 
4.54 

kontrolegroep 

X 

35.6 
10,0 
34,1 
11,9 
37,6 
30,4 
23,4 
65,7 
44,7 
14,5 
22,2 
21,1 

5.06 
5,22 
5,08 
5,75 
6,89 
6,67 
5,97 
6,97 
2,39 
2.06 
2.44 
2.28 
5,00 

sd. 

7.6 
6,8 
6,3 
6,2 
5,8 
7,7 
5,4 

19,7 
Π.3 
4.1 
6.5 
6,5 
3,13 
2,47 
2,95 
3,12 
1,65 
2,33 
2,51 
2,21 
2,38 
2,08 
1,90 
2,40 
3,61 

tweezijdige 
p-waarde 

van de 
t-toetsing 

n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 

.10<p<.20 

.01<p<.05 
n.s. 
n.s. 

p<.01 
.05<p<.10 

n.s. 
.01<p<.05 
.01<p<.05 

p<.01 
.01<p<.05 

p<.01 
.05<p<.10 
.05<p<.10 
.01<p<.05 

n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
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Korrelatleg tassen partnerskores BUlage V 

In de hiernavolgende tabel worden de korrelaties tussen partners vermeld bij: 
1) de pretest, voor deelnemers + kontrolegroep (df = 35) 
2) de posttest, voor deelnemers + kontrolegroep (df = 35) 
3) de follow-up, voor deelnemers + kontrolegroep (df = 34) 
4) de vooruitgangskores (pre-post verschil) van deelnemers (df = 1 7 ) 
5) de vooruitgangskores (pre-post verschil) van de kontrolegroep (df = 16) 
6) de vooruitgangskores (pre-follow-up verschil) van deelnemers (df = 16) 
7) de vooruitgangskores (pre-follow-up verschil) van de kontrolegroep (df = 16). 

Korrelaties tussen 
partners in: 

zelfwaardering·*· 
innerlijk welbevinden 
int. beheersing 
relatievaardigheden 
gelegenh. tot kontakt··· 

l . D + K 
pre 

- . 3 2 1 · 
- . 2 5 9 
+ .058 
—.001 
+ .201 

2.D + K 
post 

+ .303· 
+ .057 
+ .211 
g-g-
g.g-

3.D + K 
foll.up 

+ .205 
+ .210 
+ .009 
+ .217 
+ .117 

4.D 
pr-po 

+ .173 
—.129 
+ .085 
g.g-
g.g. 

5.K. 
pr-po 

—.087 
+ .151 
- . 1 6 0 

g.g 
g-g-

6.D 
pr-fu 

-t-.282 
+ .019 
+ .407* 
- .267 
- .261 

7.K. 
pr-fu 

—.026 
+ .086 
+ .193 
+ .073 
+ .493·· 

* .05 < ρ < . 10 tweezijdig 
** ρ <.05 tweezijdig 

*** Bij de gegevens van zelfwaardering ( т . п . pre-post) en van gelegenheid tot kon-
takt (pre-follow-up) bestaat nog enige (niet konsistente) afhankelijkheid. Apar
te analyses voor mannen en vrouwen zouden niet tot andere konklusies geleid 
hebben dan in dit rapport getrokken worden. Bij een splitsing naar sekse bij de 
pre-post vergelijking zelfwaardering bedraagt de F-waarde voor mannen 3.79 
( p = .06 tweezijdig), en voor vrouwen 5.73 (p = .02 tweezijdig). Bij een splitsing 
naar sekse bij de pre-follow-up vergelijking zelfwaardering bedraagt de F-
waarde voor mannen 3.15 (p = .09 tweezijdig) en voor vrouwen 7.63 (p = .01 
tweezijdig). Bij een splitsing naar sekse bij de pre-follow-up vergelijking gele
genheid tot kontakt bedraagt de F-waarde voor mannen 9.69 (p = .00 tweezij
dig), en voor vrouwen 2.71 (p = . l l tweezijdig). 
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Patroon van verandering ЬЦ deelnemen BQIageVI 

Variabele 

4.2. zelfwaardering 
4.3. inn. welbevinden 
4.4. interne beheersing 
4.7. evaluatie/perspektief 
4.7. intensiteit/fascinatie 
4.7. konfrontatie 
4.7. verbondenheid zelf 
4.7. verbondenheid partner 
4.8. akkur. aandacht 
4.8. akkur. aanvaarden 
4.8. akkur. ruimte 
4.8. akkur. affektie 

00 

19 
21 
25 
22 
20 
29 
26 
25 
21 
25 
11 
14 

patroon 

+ + 

9 
5 
0 

10 
7 
3 
3 
3 
3 
4 
9 
6 

0 + 

4 
6 
4 
1 
2 
0 
1 
1 
2 
3 
5 
4 

van verandering 

+ 0 

3 
3 
2 
0 
0 
0 
3 
3 
4 
2 
0 
2 

- 0 

2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
4 
0 
5 
6 

* 

0 
0 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 

0 -

0 
0 
2 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
1 

η 

37 
37 
37 
36 
36 
36 
36 
36 
34 
34 
34 
34 

N Een + teken geeft een verandering in de gehypostaseerde richting aan, een — 
teken een verandering in tegenovergestelde richting, een 0 teken geen verandering. 
Het linkse teken duidt op de posttest, het rechtse teken op de follow-up. 

00 = geen verandering 
+ + = duurzame positieve verandering 
0+ = 'late bloeier'(—+ kwam niet voor in deze groep) 
+0 = terugval 
—0 = herstel 

= duurzame negatieve verandering 
0— = latere negatieve verandering 
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ЬшегЩк welbevinden BUlageVn 

De schaal zoals die werd voorgelegd aan de respondenten bevatte de hierna volgende 
items in de hier vermelde volgorde. Met een / wordt aangegeven waar zich, binnen 
onze data, de best passende mediaan bevond — d.w.z. het punt dat het dichtst een 
50%/50% verdeling der responsen benaderde. Na ieder item wordt tussen haakjes 
aangegeven: 
— in welke richting het eerst vermelde antwoord alternatief geskoord werd ( + of —) ; 
— welk percentage van de respondenten zich aan de + kant van de best passende 

mediaan bevond. 
— de item — totaal korrelatie. 
De items: 

1. Ik voel me (zelden ongelukkig/tamelijk vaak ongelukkig, zeer vaak ongelukkig) 
( + ,52%) (.58). 

2. Ik denk dat ik (veel te weinig zelfvertrouwen heb, te weinig zelfvertrouwen heb/ 
genoeg zelfvertrouwen heb) (—, 35%) (.55). 

3. In mijn vrije tijd ontplooi ik (veel aktiviteiten, tamelijk veel aktiviteiten/zeer 
weinig aktiviteiten) ( + .73%) (.37). 

4. Het gevoel machteloos te zijn heb ik (nooit, zelden/vaak, steeds) ( + , 49%) (.61). 
5. In het algemeen heb ik het gevoel dat er (een grote afstand is tussen mij en an

deren, een tamelijk grote afstand is tussen mij en anderen/weinig afstand is 
tussen mij en anderen) (—, 41%) (.30). 

6. Het gevoel dat ik mezelf niet ben heb ik (zeer vaak, tamelijk vaak/zelden) 
(- ,47%) (.51). 

7. Blij lachen doe ik (zelden, soms/vaak) (—, 31 %) (.42). 
8. Ik voel me (vaak angstig/zelden angstig) (—, 59%) (.52). 
9. Ik voel me (niet zo gezond, tamelijk gezond/heel gezond) (—, 42%) ( .34). 

10. Het gevoel van waardeloosheid heb ik (vaak, soms/zelden, nooit) (—, 42%) ( .58). 
11. Ik ben (erg gauw ontmoedigd, tamelijk gauw ontmoedigd/niet zo gauw ont

moedigd) (—, 44%) (.51). 
12. Een gevoel van innerlijke leegte heb ik (steeds, vaak/af en toe, nooit) (—, 71% 

(.45). 
13. (ik heb vaak een hekel aan mijzelf/ik heb zelden een hekel aan mijzelf, ik heb 

nooit een hekel aan mijzelf) (—, 67 % ) ( .54). 
14. Van minderwaardigheidsgevoelens heb ik (zeer veel last, veel last/weinig last) 

(—,54%) (.63). 
15. (Ik heb zeer weinig vertrouwen in anderen, ik heb tamelijk weinig vertrouwen 

in anderen/ik heb meestal het volste vertrouwen in anderen) (—, 52%) (.34). 
16. (Ik heb veel last van neerslachtige buien/ik heb zelden last van neerslachtige 

buien) (—,53%) (.66). 
17. Ik maak me in het algemeen (zeer veel zorgen, tamelijk veel zorgen/weinig 

zorgen) (—.30%) (.40). 
18. Op mijn gevoelens vertrouw ik (meestal wel/vaak niet, meestal niet) ( + , 71%) 

(niet opgenomen in de uiteindelijke schaal). 
19. Ik heb het gevoel dat ik (geen doel in mijn leven heb, nauwelijks een doel in mijn 

leven heb/wel een doel in mijn leven heb) (—, 70%) (.51). 
20. Momenten dat ik me gelukkig voel heb ik (vaak/niet zo vaak, zelden, nooit) 

( + .36%) (.55). 
21. Plezier heb ik (zeer vaak, tamelijk vaak/weinig, zeer weinig) ( + , 70%) (.42). 
22. In het algemeen heb ik (veel energie/niet zo veel energie, weinig energie) ( + , 

59%) (.45). 
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23. Ik voel me (zeer vaak neerslachtig, tamelijk vaak neerslachtig/zelden neer
slachtig) (—, 50%) (.63). 

24. In kontakt met anderen (ben ik me zeer bewust van mezelf/ben ik me niet zo 
bewust van mezelf, ben ik me helemaal niet zo bewust van mezelf) ( + , 53%) 
(niet opgenomen in uiteindelijke schaal). 

25. De omgang met andere mensen die ik ken geeft mij (zeer veel voldoening/tame
lijk veel voldoening, niet zo veel voldoening, weinig voldoening) ( + , 28%) (.21, 
niet opgenomen in uiteindelijke schaal i. v. m. invloed op alpha). 

26. Wanneer ik merk dat iemand mij niet mag (voel ik me zeer teneergeslagen, voel 
ik me tamelijk teneergeslagen/voel ik me niet gauw teneergeslagen) (—, 24%) 
(.46). 

27. Het gevoel dat het leven vol beloften is heb ik (vaak/soms, zelden nooit) ( + , 30%) 
(.40). 

Een vergelijking met het percentage skoorders boven de mediaan in het onderzoek 
van Hermans en Tak-v.d. Ven (1973) en in het onderzoek van Elshout-Schade en 
v.d. Broek (1974) wijst uit dat de door hen onderzochte groepen (resp. 291 leerlingen 
van de drie hoogste klassen van MAVO, HAVO en VWO, en 50 volwassen nierpa-
tienten) meer innerlijk welbevinden ervaren dan de door ons onderzochte groep. De 
leerlingen en de nierpatienten skoren op vrijwel ieder item vaker boven de mediaan 
dan de deelnemers aan trainingen, en in een enkel geval (o.m. item 12) ligt de best 
passende mediaan ook een antwoord alternatief méér in de richting van 'innerlijk 
welbevinden'. 

De negen laagst-ladende items (van de in totaal 36 items) van de oorspronkelijke 
schaal van Hermans en Tak-v.d. Ven werden niet opgenomen: om de toch al zo grote 
hoeveelheid vragenlijst materiaal nog enigszins te beperken. 
We hebben geaarzeld over de keuze mogelijkheid, de schaal in de oorspronkelijke 
versie (splitsing in positief en negatief innerlijk welbevinden) te handhaven of niet. 
Voorbelde mogelijkheden zijn argumenten aan te voeren. Er zijn duidelijke aanwij
zingen voor een gedeeltelijk differentiële validiteit: zo hangt negatief I.W. sterker 
met neuroticisme samen dan positief I.W. Daarbij hebben, bij de formulering van de 
items, voor positief I.W. groeitheorieën een belangrijke rol gespeeld. 

Er zijn ook duidelijke aanwijzingen voor een vrij sterke afhankelijkheid van beide 
subschalen. Zo vonden Hermans en Tak-v.d. Ven (1973), Albersnagel (1972) en 
Elshout-Schade en v.d. Broek (1974) korrelaties tussen I.W.+ en I.W.— van res-
pektievelijk —.45, —.56 en —.51, ruim boven de overeenkomst-index voor opname 
van een item in het kluster (deze was .20). Er waren twee redenen waarom we uitein
delijk besloten hebben de I.W. als een-dimensioneel te beschouwen: de mate van 
overlap die tussen de items voorkwam (zie item-analyse) en het feit dat bij splitsing in 
subschalen het totaal aantal items per schaal zoveel kleiner zou worden — terwijl we 
op grond van de theorie geen differentiële voorspellingen voor I.W.+ en I.W.— 
hadden. 

De klusteranalyse over de gehele itempool leidde tot de hierna vermelde opbouw. 
Vóór ieder itemnummer wordt (met een + of — teken) vermeld of dit item oorspron
kelijk tot de I.W.+ of de I.W.— behoorde. Het kluster werd afgebroken bij .25. 
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— 1 ongelukkig 

— 4 machteloos 

—11 ontmoedigd 

—10 waardeloos 

—16 neerslachtig 

—23 neerslachtig 

+ 2 zelfvertrouwen 

—14 minderw. gev. 

—13 hekel aan zelf 

— 6 mezelf niet 

— 8 angstig 

—12 inn. leegte 

+19 doel in leven 

+27 beloften 

+ 9 gezond 

—17 zorgen 

—26 ander mij niet mag 

+ 3 aktiviteiten 

+ 2 2 energie 

— 5 afst. ander 

+ 7 blij lachen 

+21 plezier 

+20 gelukkig 

+25 void, omgang 

+15 vertr. ander 

.49 

.46 

.53 
.41 

.38-

.37 η 

-.34 

-.29-

.42 

.37 f.22 

+18 op gev. vertr. 

+24 bewust ZJ 23 
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Interne beheersing BUlageVm 

De schaal zoals die werd voorgelegd aan de respondenten bevatte de hierna vol
gende items in de hier vermelde volgorde. 
De antwoordmogelijkheden bij ieder item, tenzij anders vermeld, waren: 
— dat is beslist zo (of: dat is beslist waar) 
— dat is zo (of: waar) 
— dat is eigenlijk wel zo (of: waar) 
— dat is eigenlijk niet zo (of: waar) 
— dat is niet zo (of : waar) 
— dat is beslist niet zo (of: waar) 
Na ieder item wordt tussen haakjes aangegeven: 
— in welke richting het eerste antwoordaltematief (voor de eerste 17 items: dat is 

beslist zo) geskoord werd ( + of —, een hoge skore geeft dus een interne beheer
sing aan), 

— bij die items die in de uiteindelijke schaal werden opgenomen: de item-totaal 
korrelatie. 

De items: 
1. Op de lange duur krijgt men de waardering die men verdient ( + , .26). 
2. Als je je alsmaar weer voor kontakt afsluit kan je dat niet echt veranderen: je 

bent nu eenmaal zo (—, niet opgenomen). 
3. Als je niet tot een bevredigende relatie met je huwelijkspartner komt dan heb je 

dat voor een groot deel aan jezelf te danken ( + , .35). 
4. Het heeft geen zin te proberen je recht te krijgen bij hogere ambtenaren, want 

die trekken zich van de gewone burger toch niets aan (—, .39). 
5. De meeste narigheden in je leven overkomen je zonder dat je er veel aan kunt 

doen(—, .44). 
6. Hoe sterk iemand zich ook inspant, vaak wordt zijn waarde niet erkend (—, .61). 
7. Of je je wel of niet gelukkig voelt heb je voor een groot deel zelf in handen ( + , 

niet opgenomen). 
8. Moeilijkheden in de relatie met je huwelijkspartner kun je vaak niet zelf oplos

sen, vaak heb je daar echt deskundige hulp voor nodig (—, niet opgenomen). 
9. Als je je er werkelijk voor inzet kontakt met je partner te hebben dan bereik je 

ook wel veel kontakt ( + , .48). 
10. Uiteindelijk krijg je in onze maatschappij je recht wel, als je maar volhoudt 

( + ,.32). 
11. Als je maatschappelijk niet hoger op komt in het leven heb je dat aan jezelf te 

danken ( + , niet opgenomen). 
12. Zonder dejuiste kruiwagen kom je niet hogerop (—, .35). 
13. Je kunt nog zo je best doen, maar als het gelukje tegen zit mislukken veel dingen 

( - , .56). 
14. Als iemand zich konstant eenzaam voelt ligt dat voor een groot deel aan de ma

nier waarop onze samenleving in elkaar zit (—, .21, niet opgenomen i.v.m. in
vloed op alpha). 

15. Je kunt je karakter veranderen, als je maar wilt ( + , niet opgenomen). 
16. Als je iets wilt verbeteren aan de relatie met je huwelijkspartner dan ben je totaal 

afhankelijk van de medewerking van je partner (—, niet opgenomen). 
17. Je huwelijksrelatie wordt er toch niet beter op als je partner zich er niet voor in-

zet(—, niet opgenomen). 
18. De meeste ongelukken, die een mens overkomen, zijn het gevolg (voornamelijk 

van eigen fouten, voor een groot deel van eigen fouten, minstens zoveel van de 
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omstandigheden als van eigen fouten, van toevallige omstandigheden, voorna
melijk van een ongelukkige samenloop van omstandigheden) ( + , niet 
opgenomen). 

De klusteranalyse (afgebroken bij .20) leidde tot de hierna vermelde opbouw. 

1. verdiende waardering 

10. je recht krijgen 

3. bevred. relatie 

14. konstant eenzaam 

4. hoge ambtenaren 

12. kruiwagen 

5. narigheden 

9. kontakt bereiken 

6. inspant, waarde 

13. geluk tegenzit 

-•.33 J 

.27 J 

• . 23 -

.19· 

16. medewerking par. 

17. inzet par. 

2. je bent nu eenmaal 

15. karakter veranderen 

7. geluk in eigen hand 

8. deskundige hulp 

11. hogerop komen 

18. ongeluk gev. van 

Zl- T.17-; 

-,3 ( - ) 
18 

.15-

T.14 
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Paitnerformallei 'Omgaan met тепип' Belage IX 

In een periode van een paar maanden kunnen mensen, min of meer, veranderen in 
de manier waarop ze met andere mensen omgaan. Dat veranderen kan een gevolg 
zijn van nieuwe ervaringen, van een training, van veranderingen in de leefsituatie, 
etc. 

Wilt U hieronder aangeven welke veranderingen U gelooft dat er, sinds... (datum 

pretest) geweest zijn in de manier waarop ... (naam v. partner) met mensen omgaat, 

als U dat vergelijkt met het daaraan voorafgaande jaar? 

Als U gelooft dat er geen veranderingen geweest zijn in de manier waarop ... 

(naam van partner) met mensen omgaat, kunt U dat ook hieronder aangeven. 
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Aanvullende gegevens over acht kontrolemensen die de vraag naar Bijlage X 
Omgaan met mensen' niet beantwoord hebben 

Een vergelijking van de acht kontrolemensen die de vraag naar het Omgaan met 
mensen' niet beantwoord hebben (n=8), met de rest van de kontrolegroep (n=28), 
op twee punten: 

1. (Pre - f.u.) veranderingen in 'relatievaardigheden'. 

s 
3 

II 
II 

O
D

 
O

D
 

veel meer 
relatiev. 

1 
0 

meer 
relatiev. 

1 
1 

geen 
verschil 

25 
7 

minder 
relatiev. 

1 
0 

veel minder 
relatiev. 

0 
0 

2. (Pre - f.u.) veranderingen in 'gelegenheid tot kontakt' 

n=28 
n= 8 

veelmeer 
g.t.k. 

0 
0 

meer 
g.t.k. 

7 
1 

geen 
verschil 

18 
7 

minder 
g.t.k. 

2 
0 

veel minder 
g.t.k. 

1 
0 

(n.b. Het kriterium voor 'veel meer', 'meer', etc. is het kriterium dat ook bij de data 
in hfdst. IV gehanteerd werd). 

236 



Skorlng 'Omgaan met mensen' I BUIageXI 

I RegeL· voor skoring. 

1. Alleen ekspliciete uitspraken over kwalitatieve of kwantitatieve verschillen, ver
anderingen worden geskoord. 
Zoals: iedere vergelijkende trap. 'levendiger' 'gelukkiger' 'meer' 'minder' 'niet meer 

zo'. En: 'nu ...' 'vroeger, maar nu ...'. 
Of: wanneer de voorafgaande of volgende zin impliceert dat van een verandering 
sprake is (zie ook regel 2). 
Zoals: 'ze is veranderd, ze is levendig' (skoor als 'levendiger') 

'ik ben gelukkig, daardoor is de relatie met Jan veranderd' ('gelukkiger'). 
Uitspraken waarin alleen beschreven wordt hoe de persoon is, zonder dat aangege
ven wordt dat haar gedrag anders is dan vóór de gevraagde datum, worden niet ge
skoord (vgl. echter: regel 2). (Ook wordt de tijdsaanduiding 'nu' — 'ik ben nu ...' 
beschouwd als een aanduiding van een verschil met vroeger — dus deze wel skoren). 
Niet geskoord worden daarentegen weer: aanduidingen hoe de persoon gebleven is in 
vergelijking met de voorafgaande periode: 'nog steeds ...' 'nog niet... ' . 

2. De maksimale kontekst om te beoordelen of van een verandering sprake is, is de 
zin vóór en/of ná de aanduiding van de verandering (maksimaal drie zinnen). 
Zoals: 'ze zoekt de mensen op. ze is levendig, ze heeft intense kontakten' wordt niet 

geskoord als 'levendiger'. 
maar: 'ze is de mensen op gaan zoeken, ze is levendig, ze heeft intense kontakten' 

wordt wel geskoord als 'levendiger'. 
Uitzondering: 
deze regel geldt niet wanneer de beschrijver een struktuur in zijn beschrijving heeft 
aangebracht door nummering o.i.d. 
Zoals: 'Er zijn verschillende veranderingen. Ten eerste, ze heeft meer zelfvertrouwen. 

Ten tweede, ze zoekt de mensen op. Ze is levendig. Ze heeft intense kontakten' 
wordt wel geskoord als: 'levendiger'. 

3. De minimale kontekst om te beoordelen of van een verandering sprake is, is één 
woord. 

4. Wanneer de beschrijver zelf aangeeft dat het gaat om veranderingen van vóór de 
gevraagde 'drie maanden geleden' worden deze veranderingen niet geskoord 
(aangenomen wordt daarmee dat de verandering vóór die drie maanden al gesta
biliseerd was). 

Tenzij: de beschrijver zelf aangeeft dat deze aanname niet juist is -bv.: de beschrij
ver geeft aan dat de verandering wel vóór die drie maanden begonnen was, 
maar zich in die periode van drie maanden ook heeft voortgezet (verdere 
verandering in de laatste drie maanden). 

Let bij de beoordeling hiervan op de manier waarop de Moscow-vraag geformuleerd 
was. De beschrijver werd gevraagd naar 'veranderingen sinds ... (3 mnd. geleden) als 
je dat vergelijkt met het jaar dat daaraan vooraf ging. Daarom: 
— een beschrijving die stelt 'in vergelijking met het jaar geleden is h i j . . . ' 

wordt wel geskoord. 
— maar een beschrijving die stelt: 'er zijn geen veranderingen in de laatste maanden. 

Wel vergeleken met eenjaar geleden' 
wordt niet geskoord. 
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— een beschrijving die stelt: 'in vergelijking met twee jaar geleden is hij... ' 
wordt niet geskoord. 

5. Veranderingen in de periode waarnaar gevraagd werd worden altijd geskoord, óók 
als de beschrijver aangeeft dat hij vindt dat deze verandering niet door de training 
veroorzaakt is (bv. : 'doordat Jan zich anders gedraagt' 'door verhuizing' 'door niet 
meer studeren' 'door de vakantie' 'doordat mijn vrouw aan de pil is' etc). 

Overigens is ook hier in de uitgetypte Protokollen, weer om identifikatie tegen te gaan, 
zoveel mogelijk de aanduiding van oorzaken (van training tot pil) vervangen door de 
vermelding: ((feit)). 

6. Ieder protokol wordt in iedere kategorie geskoord als +1 ,0 , of — 1. 
Zoals (voor de kategorie 'kommunikatie-zenden') : 
— 'is eerlijker'( +1) 
— 'is eerlijker, verschuilt zich minder achter façades en kan haar gevoelens beter 

onder woorden brengen' ( +1) 
— 'is geslotener'(—1) 
— als in het protokol iedere aanduiding van een verbetering of verslechtering in ak-

tief kommuniceren ontbreekt, 0 skoren voor deze kategorie. 

7. In de (zeldzame) gevallen waar binnen één kategorie zowel een positieve als een 
negatieve verandering aangegeven wordt, skoren als 0. Tenzij: een generaliserende 
uitspraak volgt of voorafgaat. 
Zoals: 'tegenover sommigen is ze meer open, tegen anderen meer gesloten' = 0 in 

kat. 1 
maar: 'tegenover sommigen is ze meer open, tegen anderen meer gesloten, maar in 

het algemeen is ze toch direkter'. = + 1 in kat. 1. 

8. Er zijn enkele als 'dubieus' beschouwde uitspraken die niet geskoord worden. 
Gedeeltelijk zijn deze 'dubieuze beschrijvingen' bij de beschrijving van de kategorie 
opgenomen. 
Ook onderlinge tegenstrijdigheden (zie regel 7) worden als 'dubieus' beschouwd. 
Voorbeelden van dubieuze uitspraken: 
— let meer op zijn houding 
— kan zijn houding meer bepalen 
— denkt meer om zichzelf 
— is meer met zichzelf bezig 
Deze uitspraken, waarvan een positieve of negatieve strekking moeilijk of niet te be
oordelen is, worden niet geskoord. 

9. Niet geskoord worden uitspraken als: 
— 'hij zegt dat hij veranderd is in ...' 
— 'onze kinderen vinden dat...' 
— 'vrienden en kennissen zeggen dat... ' 

10. Als geen richting van verandering wordt aangegeven (ook in de voorafgaande of 
volgende zin niet, zie regel 2) niet skoren. 
Voorbeelden: 
— 'gaat anders met mensen om' 
— 'de relatie met Jan is veranderd' 
— 'mijn kijk op mensen is veranderd' 
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— 'er zijn veranderingen in het werk' 

11. Als het heel moeilijk is om te beoordelen of de respondent een werkelijke veran
dering beschrijft/bedoelt te beschrijven, niet skoren. 
Moscows vuistregel: if in doubt, leave it out. 

12. Probeer niet een uitspraak diep te interpreteren. 
Blijf aan het oppervlaknivo. 

II. Afgrenzing tussen de kategorieën. 

1. Bij kategorie 1 (kommunikatie-zenden) let op de scheidingslijn met de volgende 
kategorieën: 
kategorie 5: 
— ze is opener (1) 
— is meer open tegenover anderen (1) 
— is meer open voor anderen (5) 
kategorieën 3, 4 en 9: 
— is gevoelsmatiger in zijn reageren (1) 
— Iaat zijn gevoel een belangrijke rol spelen in relaties (3) 
— praat gevoelsmatiger (1) 
— denkt/leeft gevoelsmatiger (9) 
— is gevoeliger tegenover anderen (1) 
— is gevoeliger voor anderen (4) 
— is meer alert op gevoelens van anderen (4) 
kategorie 6: 
— durft nu beter zeggen wat hij voelt en vindt (1) 
— durft zich nu beter voor te doen zoals hij werkelijk is (1) 
— durft zich nu kwetsbaar, op te stellen (6) 
— durft meer om ruimte te vragen/te vechten voor zichzelf (6) 
— durft meer gevoelens te laten blijken (1) 
— stelt/poneert zichzelf meer (6) 
kategorie 3: 
— heeft beter kontakt omdat ze zelf meer durft (3 en 6) 

2. Bij kategorie 2 (kommunikatie-ontvangen) let op de scheidingslijn met de volgen
de kategorieën: 
kategorie 4: 
— heeft meer aandacht voor wat ik zeg (2) 
— heeft meer aandacht/belangstelling voor me (4) 
— luistert aandachtiger (2) 
— is meer met zijn aandacht bij anderen (4) 
kategorie 5: 
— luistert meer naar me wanneer ik praat (2) 
— waardeert 't meer wanneer ik praat (5) 
kategorie 9: 
— luistert beter (2) 
— luistert beter naar zichzelf (9) 
n. b. Beschrijvingen die aangeven dat de persoon meer openstaat voor het overnemen 
van afrekening houden met wat anderen zeggen-vinden-voelen wordt geskoord bij 5. 
Kategorie 2 houdt alleen beschrijvingen in die aangeven dat de persoon verbeterd is 
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in de handeling van het aandacht schenken aan/luisteren naar wat gezegd wordt. 

3. Bij kategorie 3 (kommunikatie-niet specifiek) let op scheidingslijn met de volgen
de kategorieën: 
kategorie 1 (zie bij 1) 
kategorie 10: 
— heeft beter kontakt (3) 
— heeft betere kontakten (10) betere relaties ( 10) 
— relaties zijn duidelijker (3) gevoelsmatiger (3) 
— relaties zijn beter ( 10) rijker ( 10) dieper (10) intiemer ( 10) 

4. Bij kategorie 4 (sensitiviteit voor mensen) let op scheidingslijn met de volgende 
kategorieën: 
kategorie 1 (zie bij 1) 
kategorie 2 (zie bij 2) 
kategorie 5: (aksepteren van anderen) 
— heeft meer oog voor gevoelens van anderen (4) meer begrip voor gev. (4) 
— aksepteert meer de gevoelens van anderen (5) 
— meer aandacht voor problemen van anderen (4) 
— staat meer open voor (standpunten/problemen) van anderen (5) 

5. Bij kategorie 5 (aksepteren van anderen) let op scheidingslijn met 1, 2 en 4 (zie 
bij 1,2 en 4) 

6. Bij kategorie 6 (zelfvertrouwen) let op scheidingslijn met 1 (zie bij 1) en met: 
kategorie 7: 
— meer innerlijke sterkte (6) 
— meer innerlijke rust (7) 
kategorie 9: 
— heeft meer een eigen mening ipv. maar toe te geven (6) 
— heeft meer een eigen mening (9) 
— laat eigen belangen meer gelden (6) 
— is eigen belangen meer gaan zien (9) 

7. Bij kategorie 7 (rust) let op scheidingslijn met kategorie 6 (zie bij 6) 
kategorie 9: 
— gaat rustiger haar eigen gang (7) 
— gaat meer haar eigen gang, doet meer wat ze zelf wil (9) 

8. Bij kategorie 8 (geluk) let op de scheidingslijn met: 
kategorie 1: 
— is warmer (8) 
— laat meer warmte blijken (1) 

9. Bij kategorie 9 (identiteit) let op scheidingslijn met kategorie 2, 6 en 7. (zie bij 
2, 6 en 7) 

10. Bij de kategorie 10 (tevredenheidrelaties) let op de scheidingslijn met kategorie 3 
(zie bij 3). 
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Semantische differentiaal relatie BUlageXn 

de schaal zoals die werd voorgelegd aan de respondenten bevatte de hierna volgende 
items in de hier vermelde volgorde (zeven respons-mogelijkheden). Na ieder begrip
penpaar wordt tussen haakjes aangegeven: 
— de richting waarin het links geplaatste woord geskoord werd ( + of —) 
— het kluster waar het item bij hoort (evaluatie, intensiteit, konfrontatie, gelijk

waardigheid, verbondenheid zelf, verbondenheid partner) 
— de item-totaal korrelatie. 
Op de items 1 t/m 30 werd een klusteranaivse uitgevoerd, evenals op de items 31 t/m 
39 en 40 t/m 48. 

De relatie met mijn partner nu. 
1. onbevredigend — bevredigend(—, ev., .90) 
2. ontspannen — gespannen ( + , ev., .79) 
3. in proces — stilstaand ( + , niet opgenomen in kluster) 
4. goed — slecht ( + , ev., .91) 
5. niet harmonieus — harmonieus (—, ev., .84) 
6. problematisch — niet meer problematisch dan normaal (—, ev., .78) 
7. evenwaardig — ongelijkwaardig ( + , gelijkw., .85) 
8. sexueel bevredigend — sexueel onbevredigend ( + , ev., .66) 
9. in impasse — in beweging (—,ev., .71) 

10. van elkaar vervreemd — naar elkaar toegegroeid (—, ev., .86) 
11. stabiel — wankel ( + , ev., .83) 
12. intens — oppervlakkig ( + , int., .88) 
13. langs elkaar heen leven — samenleven (—, ev., .77) 
14. waardeloos — waardevol(—, int., .72) 
15. duidelijk — onduidelijk ( + , ev., .80) 
16. boeiend — saai ( + , int., .81) 
17. met veel onverwachte dingen — routinematig ( + , int., .72) 
18. sterk —zwak ( + , int., .83) 
19. doods — levend (—, int., .81) 
20. verdieping nodig — diepe relatie (—, int., .63) 
21. dynamisch — statisch ( + , int., .74) 
22. uitzichtloos — met perspektief (—, ev., .70) 
23. gelijk niveau — ongelijk niveau ( + , gelijkw., .85) 

Tussen mij en туп partner 
24. verschillende golflengten — gelijke golflengten (—, ev., .63) 
25. verwijdering — nabijheid (—, ev., .89) 
26. wederzijds begrip — wederzijds niet begrijpen ( + , ev., .78) 
27. geen kontakt — veel kontakt (—, int., .83) 
28. ontwijken — konfronteren (—, konfr., .72) 
29. eerlijkheid — oneerlijkheid ( + , konfr., .62) 
30. openheid — geslotenheid ( + , konfr., .65) 

Tegenover mijn partner voel ik me. 
31. mijzelf — niet mijzelf ( + , v.z., .77) 
32. eenzaam — verbonden (—, v.z., .71) 
33. open — gesloten ( + , v.z., .72) 
34. afhankelijk — onafhankelijk (—, niet opgenomen in kluster) 
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35. vrij — оп гц( + , V.Z., .59) 
36. weerbaar — kwetsbaar ( + , niet opgenomen in kluster) 
37. vol zelfvertrouwen — zonder zelfvertrouwen ( + , idem) 
38. onvolwassen — volwassen (—, idem.) 
39. begrepen — onbegrepen ( + , v.z., .74) 

Mijn partner voelt zich tegenover mij. 
40. zichzelf — niet zichzelf ( + , v.p., .68) 
41. eenzaam — verbonden (—, v.p., .69) 
42. open — gesloten ( + , v.p., .54) 
43. afhankelijk — onafhankelijk (—, niet opgenomen in kluster) 
44. vrij — onvrij ( + , v.p., .64) 
45. weerbaar — kwetsbaar ( + , niet opgenomen in kluster) 
46. vol zelfvertrouwen — zonder zelfvertrouwen ( + , idem) 
47. onvolwassen — volwassen (—, idem) 
48. begrepen — onbegrepen( + , v.p., .72) 
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Marital attitude evaluation [MATE]. BUlageXm 

De nederlandse versie van de MATE (de Huwelijksbehoeften Deprivatie Schaal, 
Frenken 1971 en 1976) bestaat uit een man- en een vrouwformulier. Deze man- en 
vrouwformulieren bestaan ieder weer uit 2 onderdelen: 
— in de MATE I wordt gevraagd: 'Ik zou willen dat mijn vrouw (man) ...' op vier 

gebieden: aandacht, aanvaarden, ruimte en affektie. 
— in de MATE II wordt gevraagd: 'Mijn vrouw (man) wil dat ik ...' op dezelfde vier 

gebieden. 
De MATE I van de man is het spiegelbeeld van de MATE II van de vrouw. 
De MATE II van de man is het spiegelbeeld van de MATE I van de vrouw. 
Bij ieder item zijn vijf antwoordaltematieven: 
daar heb ik (heeft hij/zij) veel/vrij veel/wel wat/weinig/geen behoefte aan.' 

De items worden hierna vermeld in de volgorde waarin zij zijn opgenomen in de 
schaal, zoals die aan de respondenten werd voorgelegd. 
Na ieder item wordt tussen haakjes vermeld, van welke subschaal dit item deel 
uitmaakt. 

Vrouwen, MATEI. 
Ik zou willen dat mijn man ... 

1. me vaker mee uit neemt (aandacht) 
2. mij meer vertelt over de dingen die hem bezighouden (ad.) 
3. me meer zélf laat beslissen over allerlei dingen 

(over geld besteden, vrijetijdsbesteding, enz.) (ruimte) 
4. mij meer het gevoel geeft dat wij echt bij elkaar horen (aanvaarden) 
5. meer laat blijken dat hij van me houdt (affektie) 
6. vaker in zijn vrije tijd met mij alleen optrekt (ad.) 
7. me niet zo vaak zegt waar ik me allemaal aan te houden heb (ru.) 
8. mij meer laat merken dat ik echt iets voor hem beteken (av.) 
9. wat warmer en vriendelijker met mij omgaat (af.) 

10. meer de tijd neemt om met mij te praten en naar me te luisteren (ad.) 
11. minder scherp let op mijn doen en laten (ru.) 
12. het fijner vindt om samen met mij thuis te zijn (av.) 
13. vaker iets aardigs tegen me zegt en wat hartelijker voor me is (af.) 
14. meer belangstelling toont voor de dingen die ik overdag heb meegemaakt (ad.) 
15. er minder op let hoe ik met geld omga (ru.) 
16. mij meer vertelt over zijn problemen en gevoelens (av.) 
17. me vaker laat merken dat hij van me houdt, ook waar anderen bij zijn (af.) 
18. meer betrokken is op mij en niet alleen maar opgaat in zijn werk, hobby's enz. 

(ad.) 
19. wat meer aan mijzelf overliet en niet alles voor mij wilde regelen (ru) 
20. mij belangrijker vindt dan zijn werk en zijn hobby's (av.) 
21. meer waardering heeft voor wat ik doe voor hem, voor de kinderen, in het huis

houden (af.) 
22. meer dingen met mij samen doen (ad.) 
23. minder kritiek heeft op mijn gedrag en manieren (ru.) 
24. meer begrip en aandacht heeft voor mijn problemen en gevoelens (av.) 
25. wat meer voor me óver heeft (af.) 
26. zich minder bemoeit met het kiezen van mijn vriendinnen en kennissen (ru.) 
27. meer waarde hecht aan mij mening en ideeën (av.) 
28. vaker mijn blijken van liefde beantwoordt (af.) 
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29. mij meer in kontakt brengt met zijn vrienden en kollega's en hun vrouwen (ad.) 
30. mij meer eigen geld geeft waarmee ik zelf kan doen wat ik wil (ru.) 
31. me vaker troost en opbeurt als ik een 'slechte dag' heb gehad waarin alles mis

lukte (av.) 
32. wat vaker door een bloemetje of attentie laat merken dat hij nog van me houdt 

(af.) 
33. meer tijd besteedt om samen allerlei dingen te doen (ad.) 
34. minder probeert zijn zin door te drijven bij verschil van mening (ru.) 
35. zich meer om mij bekommert als ik me rot voel om een of andere reden (av.) 
36. minder koel is en op een afstand tegen mij (af.) 

Mannen, MATEII. 
mij vrouw wil dat ik ... 

1. haar vaker mee uitneem (ad.) 
2. haar meer vertel over de dingen die mij bezig houden (ad.) 

etc, zie MATE I vrouwen. 

Mannen, MATEI. 
ik zou willen dat mijn vrouw ... 

1. vaker met me mee uitgaat (ad.) 
2. meer de tijd neemt om met me te praten en naar me te luisteren (ad.) 
3. zichwat minder met me bemoeit (ru.) 
4. mij meer het gevoel geeft dat wij echt bij elkaar horen (av.) 
5. meer laat blijken dat ze graag mag (af.) 
6. meer tijd besteedt aan mij dan aan haar huishouden als ik thuis ben (ad.) 
7. zich minder bemoeit met het kiezen van mijn eigen vrienden en kennissen (ru.) 
8. wat meer een vriendin en kameraad voor me is (af.) 
9. meer dingen met mij samen doet (ad.) 

10. minder probeert aan mijn plannen en beslissingen te tomen (ru.) 
11. mij meer vertelt over haar problemen en gevoelens (av.) 
12. meer laat blijken dat ze van me houdt (af.) 
13. zich meer bekommert om het thuis gezellig voor mij te maken (ad.) 
14. mij belangrijker vindt dan haar huishouden (en de kinderen) (av.) 
15. me niet zo vaak zegt waar ik me allemaal aan te houden heb (ru.) 
16. meer waardering heeft voor wat ik doe en presteer (af.) 
17. meer échte belangstelling toont voor mijn doen en laten (op mijn werk in mijn 

hobby's) (ad.) 
18. minder vaak precies wil weten waar ik geweest ben (ru.) 
19. vaker iets aardigs tegen me zegt en wat hartelijker voor me is (af.) 
20. mij meer laat merken dat ik echt iets voor haar beteken (av.) 
21. mij meer vertelt over de dingen die haar bezighouden (ad.) 
22. me vrijer laat om 's avonds alleen weg te gaan (ru.) 
23. zich meer om mij bekommert als ik me rot voel om een of andere reden (av.) 
24. wat warmer en vriendelijker met mij omgaat (af.) 
25. meer waarde hecht aan mijn mening en ideeën (av.) 
26. wat meer betrokken is op mij en niet alleen maar opgaat in haar huishouden 

(en de kinderen) (ad.) 
27. minder scherp let op mijn doen en laten (ru.) 
28. me vaker laat merken dat ze van me houdt, ook waar anderen bij zijn (af.) 
29. meer begrip en aandacht heeft voor mijn problemen en gevoelens (av.) 
30. me in gezelschap van anderen minder in de gaten houdt (ru.) 
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31. vaker uit haarzelf zegt dat ze met me wil vrijen (af.) 
32. vaker met mij ergens naar toe gaat waar ik heen wil (naar mijn vrienden, kol

lega's, club, enz.) (ad.) 
33. minder kritiek heeft op mijn gedrag en manieren (ru.) 
34. het fijner vindt om alleen met mij samen te zijn (av.) 
35. me beter opvangt en opbeurt als ik een 'slechte dag' heb gehad waarin alles mis

lukte (av.) 
36. minder koel is en op een afstand tegen mij (af.) 

MA TE II vrouwen. 
Mijn man wil dat ik ... 

1. vaker met hem mee uitga (ad.) 
2. meer de tijd neem om met hem te praten en naar hem te luisteren (ad.) 

etc , zie MATE I mannen. 
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Vrageiim§t met keuze-Items voor gewilde verandering Bijlage XIV 

De vragenlijst zoals die werd voorgelegd aan de respondenten bevatte de hierna 
volgende items in de hier vermelde volgorde. De responsmogelijkheden bij ieder item 
waren: 
— niet op mij van toepassing 
— een beetje op mij van toepassing 
— nogal op mij van toepassing 
— sterk op mij van toepassing. 
Na ieder item wordt tussen haakjes aangegeven: 
— in welke richting het eerste responsaltematief ('niet op mij van toepassing') ge

skoord werd: + of —, 
— bij die items die in een klustertje opgenomen werden: de naam van het kluster en 

de item-totaalkorrelatie. 
De items: 

1. Ik wil diepergaande relaties met mensen dan ik op dit ogenblik heb ( + , relaties, 
.53) 

2. Meestal kan ik me emotioneel wel net zo goed uiten als ik wil (—, expressie, .43) 
3. Soms vind ik het leven wel eens zinloos ( + , depressie, .68) 
4. Er zijn dingen in mijn (huwelijks-)relatie die me op dit ogenblik nogal hoog zit

ten, waar ik eigenlijk schoon schip zou willen maken ( + , partnerrelatie, .43) 
5. In mijn relaties met mensen is meestal wel voldoende eerlijkheid (—, niet opge

nomen in een klustertje). 
6. Ik ben de laatste tijd soms depressief ( + , depressie, .68) 
7. Ik heb voldoende zelfvertrouwen (—, zelfvertrouwen, .60) 
8. Ik heb het gevoel dat de mensen, die emotioneel iets voor mij betekenen, weten 

wie ik werkelijk ben (—, vervreemding, .30) 
9. Ik ben vaak meer gesloten dan ik eigenlijk zou willen ( + , expressie, .43) 

10. Ik kom vrijwel altijd voor mijn eigen standpunten op als ik dat nodig vind (—, 
zichzelf waarmaken, .45) 

11. Ik voel vaak veel afstand tussen andere mensen en mij ( + , relaties, .59) 
12. Ik voel vaak veel afstand tussen wat ik eigenlijk zou willen doen en dat wat ik 

doe ( + , zichzelf waarmaken, .36) 
13. Mijn kontakten met anderen mensen zijn oppervlakkiger dan ik eigenlijk wil 

( + , relaties, .67) 
14. Ik vind het vrij gemakkelijk om me kwetsbaar op te stellen (—, niet opgenomen 

in klustertje). 
15. Als het nodig is om voor mezelf op te komen dan gaat me dat meestal wel goed af 

(—, zichzelf waarmaken, .51) 
16. Ik had de laatste tijd soms het gevoel dat mijn leven wat monotoon werd ( + , niet 

opgenomen in een klustertje). 
17. Ik voel me voldoende in staat om op mijn eigen benen te staan (—, zelfvertrou

wen, .60) 
18. Mijn sexuele leven is de laatste tijd niet wat ik er eigenlijk van zou willen ( + , 

partnerrelatie, .43) 
19. Ik ben optimistisch over de mogelijkheden van mensen om op een prettige ma

nier met elkaar samen te leven (—, niet opgenomen in een klustertje). 
20. Soms voel ik me een outsider, voel ik me niet echt betrokken bij anderen ( + , 

vervreemding, .30) 

Na deze 20 items volgde de hierna weergegeven tekst: 
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'U heeft bij de laatste 20 uitspraken aangegeven hoe u uzelf ziet. Zijn daar ook din
gen bij die и erg graag in uzelf veranderen zou, dingen waar u uw mening over uzelf 
graag anders zou willen zien? 

Zo ja, wilt u dan hieronder aangeven voor welke van de laatste uitspraken dat 
geldt, in welk opzicht u uw mening over uzelf graag anders zou willen zien. Omcir
kelt u echter maximaal wy/uitspraken: kies uit wat voor u het belangrijkste is, wat u 
het liefste zou willen verändern. 

Ik zou willen dat ik mijn mening over mezelf anders kon zien in: 
(omcirkelt u maximaal vijf): 

uitspraak: 1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

Omdat we in dit geval niet naar globale klusten op zoek zijn maar juist geïnteres
seerd zijn in nuances hebben we ons beperkt tot klustertjes van hooguit drie itemi.. 
De korrelaties (voor zover signifikant) tussen deze klustertjes onderling (N= 90): 

relaties 

expressie 

depressie 

huwelijk 

zelfvertrouwen 

vervreemding 

Zz. waarmaken 

re 

— 

ex 

.43 

— 

de 

.18 

— 

hu 

.20 

— 

ze 

.24 

.19 

.48 

— 

ve 

.26 

.31 

.26 

— 

zw 

.31 

.22 

.37 

.17 

— 
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Interkorrelatle-matrlx pre-follow-αρ verandering ЬЦ deelnemen BUlage XV 

Korrelaties tussen de pre-foUow-up verschillen in skores van deelnemers (n va
rieert van 34 tot 37) met de eenzijdige waarschijnlijkheidswaarden van de korrelatie-
koëfficienten. 

De in de korrelatie-matrix gebruikte afkortingen: 
ZW = zelfwaardering (4.2.) 
IW = innerlijk welbevinden (4.3.) 
IB = interne beheersing (4.4.) 
RV = relatievaardigheden (4.6.) 
GK = gelegenheid tot kontakt (4.6.) 
EV = evaluatie/perspektief (4.7.) 
IN = intensiteit/fascinatie (4.7.) 
КО = konfrontatie (4.7.) 
VZ = verbondenheid zelf (4.7.) 
VP = verbondenheid partner(4.7.) 
AD = pere. akk. aandacht (4.8.) 
AV = pere. akk. aanvaarden (4.8.) 
RU = pere. akk. ruimte (4.8.) 
AF = pere. akk. affektie (4.8.) 

Bij het berekenen van de perceptie-akkuraatheid-verschillen is het algebraïsch 
teken van het verschil omgekeerd, zodat in de matrix de positieve korrelatie tussen 
bv. EV. en RU. gelezen kan worden als een positieve samenhang tussen de vooruit
gang in evaluatie/perspektief en vooruitgang in perceptie-akkuraatheid (i.p.v. 
achteruitgang, nl. méér perceptiefouten) t.a.v. ruimte. 

In de matrix is het bovenste cijfer de korrelatiekoëfficient, daar beneden staat 
tussen haakjes een p-waarde. 
Voor deze p-waarde dient gelezen te worden: ρ < .. (eenzijdig). 
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zw 

IW 

IB 

RV 

GK 

EV 

IN 

KO 

vz 

VP 

AD 

AV 

RU 

AF 

ZW 

— 

IW 

+ .46 
(Ol) 

— 

IB 

+ .30 
(.05) 

+ .25 
(.10) 

— 

RV 

+ .06 

+ .32 
(-05) 

- . 0 4 

— 

GK 

+ .16 

+ .36 
(02) 

+ .10 

+ .47 
(.01) 

— 

EV 

+ .26 
(.10) 

+ .38 
(.02) 

+ .21 
(.15) 

+ .09 

+ .37 
(.02 

— 

IN 

+ .43 
(.01) 

+ .24 
(.10) 

+ .19 
(.15) 

+ .05 

+ .28 
(.05) 

+ .67 
(.01) 

— 

KO 

+ .32 
(.05) 

+ .20 
(.15) 

+ .08 

+ .13 

+ .35 
(.02) 

+ .64 
(.01) 

+ .75 
(.01) 

— 

VZ 

+ .37 
(.02) 

+ .24 
(.10) 

+ .23 
(.10) 

-.01 

+ .21 
(.15) 

+ .84 
(01) 

+ .79 
(Ol) 

+ .70 
(.01) 

— 

VP 

+ .10 

+ .26 
(.10) 

+ .10 

- . 0 6 

+ .19 
(.15) 

+ .68 
(.01) 

+ .47 
(-01) 

+ .46 
(.01) 

+ .60 
(.01) 

— 

AD 

- . 1 0 

+ .13 

—.05 

- . 1 3 

- . 1 0 

+ .03 

- . 0 2 

+ .17 

+ .14 

+ .18 
(.15) 

— 

AV 

+ .08 

+ .06 

+ .21 
(.15) 

+ .03 

+ .22 
(.10) 

+ .01 

+ .17 

+ .17 

+ .00 

+ .14 

+ .27 
(.10) 

— 

RU 

+ .10 

+ .20 
(.15) 

+ .02 

+ .27 
(-10) 

+ .08 

+ .37 
(.02) 

+ .37 
(.02) 

+ .42 
(.02) 

+ .30 
(.05) 

+ .23 
(.10) 

+ .40 
(Ol) 

+ .22 
(.10) 

— 

AF 

+ .08 

+ .12 

+ .09 

+ .17 

+ .21 
(.15) 

—.14 

- . 1 4 

- . 1 2 

- . 0 8 

- . 1 1 

+ .33 
(.05) 

+ .40 
(.01) 

+ .33 
(.05) 

— 

Voor toelichting matrix zie voorgaande pagina. 
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Verwachtingen van de training en trainingsperceptie BUIage XVI 

Verwachtingen t. a. ν. relatievaardigheden 
De vragen m.b.t. relatievaardigheden werden voorafgegaan door de volgende tekst: 

'Deelname aan een training is een heel persoonlijke zaak. Naar een training kun je 
met verschillende behoeften gaan, je kunt er verschillende ervaringen opdoen, je 
kunt er verschillende dingen leren. Wij willen graag weten wat U denkt dat de bete
kenis van uw training voor U kan zijn. 
Eerst leest U de onderstaande uitspraken en daarbij geeft U door omcirkeling van 
een cijfer aan wat U vindt dat nu voor U van toepassing is. 
Daarna leest U ze nog eens en geeft U door een cijfer aan te kruisen aan wat U denkt 
dat na afloop van de training voor U van toepassing zal zijn'. 
(zeven responsmogelijkheden van 'dat is beslist zo' tot 'dat is beslist niet zo') 
De afstand tussen het omcirkelde en het aangekruiste alternatief bij ieder item gold 
als de 'verwachting t.a.v. relatievaardigheden'. 
De zeven items worden hierna nog eens weergegeven. 

Na ieder item wordt tussen haakjes aangegeven: de gemiddelde 'afstand' skore op 
dit item (gemiddeld over de 38 deelnemers) en de item-totaal korrelatie (van de via 
dit item gemeten afstand met de totaalskore 'verwachtingen t.a.v. relatievaardig
heden') 
— Ik laat mijn werkelijke gevoelens tegenover anderen blijken (1,4; .45) 
— Meestal weet ik wel wat anderen voor mij voelen en van mij denken (1,4; .37) 
— Ik ben vrij tevreden over de manier waarop ik relaties met mensen leg en onder

houd (1,5; .51) 
— Het is moeilijk voor me om tot diepgaand kontakt met anderen te komen (1,1; 

.61) 
— Vaak weet ik niet zo goed wat ik eigenlijk innerlijk voel (1,1; .49) 
— Het is makkelijk voor mij om spontaan te zijn (1,7; .38) 
— Ik heb vaak te weinig gevoel voor wat zich bij andere mensen innerlijk afspeelt 

(1,4; .69). 

Verwachtingen t.a.v. gelegenheid tot kontakt. 
De vragen m.b.t. gelegenheid tot kontakt werden voorafgegaan door de volgende 

tekst: 
'Eerst leest U de onderstaande uitspraken door en geeft U door omcirkeling van een 
cijfer aan wat U vindt dat nu voor U van toepassing is. 
Daarna leest U ze nog eens en geeft U door een cijfer aan te kruisen aan wat U denkt 
dat tijdens de training voor U van toepassing zal zijn.' 
(zeven responsmogelijkheden van 'dat is beslist zo' tot 'dat is beslist niet zo'). 
De afstand tussen het omcirkelde en het aangekruiste alternatief bij ieder item gold 
als de 'verwachting t.a.v. gelegenheid tot kontakt'. 
De vijf items worden hierna nog eens weergegeven. 

Na ieder item wordt tussen haakjes aangegeven: 
= de gemiddelde afstandskore op dit item (gemiddeld over de 38 deelnemers), 
=τ de item-totaalkorrelatie (van de via dit item gemeten afstand met de totaalskore 

,' 'verwachtingen t.a.v. gelegenheid tot kontakt'). 
De items: 
— Ik heb voldoende gelegenheid om te weten hoe anderen mijn gedrag zien (2,2; .44) 
— Ik heb niet genoeg gelegenheid om anderen echt te leren kennen (1,6; .57) 
— Ik heb net zo veel open en eerlijke konfrontaties met de mensen met wie ik omga, 

als ik zelf wil (2,0; .45) 
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— Ik bevind me zelden in een situatie waar ik andere mensen kan vertrouwen (1,1; 
.47) 

— Ik bevind me zelden in een situatie waar ik mijn booscheid helemaal kan uiten 
(2,2; .06, niet opgenomen in kluster). 

Gepercepiëerde 'veiligheid'en 'oprechtheid'van trainingen 
De vragen werden voorafgegaan door de volgende tekst: 

'Uw ideeën over trainingen. 
In de laatste jaren zijn trainingen in kleine groepen (encounter, zelfkonfrontatie en 
relatie, gestalt) snel in aantal toegenomen. De trainingen worden o.a. gezien als een 
gelegenheid om jezelf te leren kennen, eventueel om jezelf te veranderen, een manier 
om konflikten tussen mensen te helpen oplossen. 
De snelle toename van dit soort trainingen gaat ook met kritiek gepaard. Hierna 
volgt een reeks uitspraken over de waarde van trainingen en over de problemen van 
trainingen. 
Wat îindt U van deze uitspraken? 
Wilt U, bij iedere uitspraak, door omcirkeling van een cijfer aangeven wat uw 
mening het beste weergeeft': 

Vijf responsmogelijkheden: — volkomen mee eens — in grote lijnen mee eens — 
neutraal — eigenlijk niet mee eens — helemaal niet mee eens. 

De items werden aan de respondenten voorgelegd in de hierna weergegeven volg
orde. Na ieder item wordt tussen haakjes aangegeven: 
= de richting waarin het eerst genoemde respons-alternatief ('volkomen mee eens') 

geskoord werd ( + of —) 
= de subschaal waar het item toe behoort (V voor 'veilig', 0 voor 'oprecht') 
= de item-totaalkorrelatie. 

1. Het open en direkt tot uitdrukking brengen van gevoelens tegenover elkaar in 
een groep ontaardt vaak in een negatieve kritiek die niet tot positieve veranderin
gen leidt (—, V, maar niet in subschaal opgenomen wegens geringe spreiding en 
negatieve invloed op de alpha-waarde van de subschaal); 

2. In trainingen spelen mensen een sensitivity-spelletje, ze doen erg ronduit, of 
doen alsof ze erg bezorgd zijn, maar dat doen ze alleen maar om in de groep ge-
aksepteerd te raken (—, 0, .49). 

3. In trainingen worden mensen te snel tot eerlijkheid en openhartigheid aange
moedigd (—, V, .44) 

4. Iemands eigen individualiteit wordt in een training nogal eens uit de weg gescho
ven (—, V, .58). 

5. Groepsleden leren meer direkt hun gevoelens tot uitdrukking te brengen, maar 
dat is kunstmatig leren in een irreeële situatie, omdat ze zich in een training niet 
verantwoordelijk hoeven te voelen voor de konsekwenties van wat ze zeggen (—, 
0, .53) 
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6. De manier waarop mensen in trainingen met elkaar omgaan is een kwestie van 
even aanraken en dan hard weer wegrennen: het geeft een illusie van echt 
kontakt(—,0, .49) 

7. Hoewel mensen van een training kunnen leren blijft een feit dat in deze trainin
gen te veel mensen gekwetst worden (—, V, .76) 

8. Dit soort trainingen zijn een van de weinige plaatsen waar je je echte gevoelens 
tot uitdrukking kunt brengen en waar er naar echte gevoelens geluisterd wordt 
( + ,0, .48) 

9. Trainingen zijn niet zoveel meer dan een stuk speelgoed voor grote mensen (—, 
0,.64) 

10. Het is sterk te betwijfelen of trainingen wel verantwoord zijn: er wordt zo snel 
zoveel losgemaakt en daar moeten de mensen dan zelf maar mee zien klaar te 
komen (—, V, .54) 

11. Mensen zijn opgegroeid met allerlei soorten remmingen die maken dat ze kon-
taktmoeilijkheden hebben; een training helpt je om meer oprecht jezelf en min
der geremd te worden ( + , 0, .74). 

12. Een zo intensieve ervaring is voor sommige mensen te veel van het goede, het is 
meer dan ze kunnen hebben (—, V, .56). 

13. In een training komen mensen met hun ware zelf te voorschijn ( + , 0, .61) 
14. Omdat de relaties tijdens trainingen gewoonlijk tijdelijk zijn, komt het er wel 

eens voor dat mensen zich onverantwoord wreed tegen elkaar gedragen (—, V, 
.57). 
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Enkele aanvullende gegevens omtrent de relatie Byiage Х П 
tussen verwachtingen en veranderingen. 

De samenhang tussen verwachtingen en ervaringen van de deelnemer in de training 
(meer gedetailleerde gegevens over de 'trainingservaringen' zijn opgenomen in hoofd
stuk 6.2., en in bijlage 18 en 19). De korreUtie-koëfficienten: 

ven: met verwachting rel.v. : met verwachting g.t.k. : 

kluster 'inzicht ervaren' 
kluster 'non-valeur' 
item 1. krijgen advies 

2. anderen helpen 
3. betrokkenheid bij groep 
4. expressie van gevoelens 
5. 'modeling' 
6. 'feedback' 
7. zelfde schuitje 
8. inzicht in zelf 
9. groep gaf hoop 

10. alleen verantwoordelijk 
11. hulp bij risk-taking 
12. expressie + akseptatie 
13. begrip voor zelf 

.004 
—.198 
—.130 

.228 

.165 
- . 0 1 7 

.152 
- . 0 6 9 
—.084 
—.020 

.038 
—.291· 

.329·· 
—.008 

.171 

—.190 
—.322* 
—.031 

.180 

.231 

.189 

.295· 

.225 
.064 
.127 
.231 

—.341·· 
.222 
.005 
.185 

Vereenvoudigd scatterdiagram van de samenhang tussen verwachtingen en de voor
uitgang in zelfwaardering. 

Hierbij zijn de deelnemers naar hun skore op 'verwachtingen' ingedeeld in drie groe
pen (laagste, midden en hoogste verwachtingen) en naar hun vooruitgang in zelfwaar
dering eveneens ingedeeld in drie groepen (zwakste, midden en sterkste vooruitgang). 

Verwacht 
rel.vaard. 

η 

laag 13 
midden 12 
hoog 13 

Verwacht g.t.k. 

laag 12 
midden 12 
hoog 14 

η 

Vooruitg. zw. pre-post 

zwak midden sterk 

7 5 1 
4 5 3 
2 3 8 

6 4 2 
3 5 4 
4 4 6 

13 13 12 

η 

12 
12 
13 

12 
12 
13 

Vooruitg. zw. pre-f.u. 

zwak midden sterk 

6 4 2 
4 5 3 
2 6 5 

4 6 2 
3 6 3 
5 3 5 

12 15 10 

• = ρ < . 10tweezijdig · · = ρ <.05tweezijdig 
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Ervaringen in relatie tot de partner Bijlage Х Ш 

De vragen naar ervaringen werden voorafgegaan door de volgende tekst: 
'Hieronder worden aspekten van een trainingservaring genoemd die andere deelne
mers aan parentrainingen als van betekenis voor de relatie met hun partner zagen. 
Gaat u voor uzelf nog eens na wat u in de groep met uw partner ervaren hebt, en be
slis dan, bij iedere uitspraak: of de ervaring die daar genoemd wordt ook een aspekt 
was van uw training, en zo ja, of die ervaring u van betekenis lijkt voor de relatie met 
uw partner.' 
Vijf responsmogelijkheden: 'deze ervaring — heb ik niet gehad — was er wel, lijkt 
me van geen/een beetje/nogal/sterk van betekenis voor onze relatie.' 
Voor de klusteranalyse werden de gegevens gedichotomiseerd: het punt van onder
scheid was of men de beschreven ervaring wel ( + ) of niet (—) had gehad. 

De items werden aan de respondenten voorgelegd in de hierna weergegeven volg
orde. Na ieder item wordt tussen haakjes vermeld: 
= het aantal deelnemers (van het totaal η = 38) dat aangaf deze ervaring wel te 

hebben gehad; 
= het aantal deelnemers (van het totaal η = 38) dat aangaf deze ervaring gehad te 

hebben en haar beoordeelde als 'nogal' of 'sterk' van betekenis voor de relatie 
met de partner; 

= indien het item in een kluster opgenomen werd: de naam van het kluster (non-
valeur of inzicht), en daarna de item-totaalkorrelatie. 

De items: 
1. Ik werd tijdens de training erg gekonfronteerd met de grenzen en de beperkin

gen van wat tussen mij en mijn partner mogelijk is. Ik geloof dat ik als het ware 
minder idealistisch ben geworden en minder hoge eisen aan onze relatie stel (14; 
9; non-valeur; .59) 

2. Ik ging beter begrijpen waarom mijn partner en ik op elkaar reageren zoals we 
doen; ik ontdekte nieuwe dingen over de manier waarop wij met elkaar omgaan 
(30; 24; inzicht; .55) 

3. In de groep herhaalden zich tussen mijn partner en mij patronen waar we thuis 
ook in zitten. Maar nu ging dat niet zo onnadenkend, zo onbewust. In de groep 
ervaarden we elkaar zoals we elkaar thuis ervaren; alleen gebeurde dat op een 
veel meer bewuste manier dan thuis. (27; 16; inzicht; .46) 

4. Mogelijk door de bescherming die de groep mij bood heb ik tegenover mijn part
ner dingen tot uitdrukking kunnen brengen die ik anders niet aan hem/haar 
kan, durf of wil laten merken. (12; 9; inzicht; .44) 

5. Ik had erg op gehoopt dat ik in de groep dingen tegenover mijn partner tot uit
drukking zou kunnen brengen die ik anders niet laat merken. Ik heb die stap 
niet kunnen, durven of willen nemen en ik ben daarover teleurgesteld. (3; 1; 
i.v.m. geringe spreiding niet meegedraaid in de klusteranalyse) 

6. Door wat mijn partner tijdens de training meemaakte heb ik meer inzicht gekre
gen in de mens die mijn partner is, en geloof ik dat ik meer begrip voor mijn 
partner heb gekregen. (32; 15; inzicht; .60) 

7. Ik had er erg op gehoopt dat ik, door wat er in de groep zou gebeuren, meer in
zicht in en begrip voor mijn partner zou krijgen. Mijn partner heeft zich echter 
niet zo bloot kunnen, durven of willen geven en ik ben daarover teleurgesteld 
(12; 6; niet opgenomen in kluster). 

8. Ik heb tijdens de training een stuk warmte voor en betrokkenheid bij mijn part
ner gevoeld; dat was voor mij een intens goede ervaring. (33; 21; niet opgenomen 
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in kluster). 
9. Ik heb tijdens de training een stuk warmte voor mij, en betrokkenheid bij mij, 

van mijn partner voelen uitstralen; dat was voor mij een intens goede ervaring 
(30; 20; niet opgenomen in kluster). 

10. Tijdens de training heb ik, door dingen die mijn partner gezegd, gedaan of na
gelaten heeft, me alleen en in de steek gelaten gevoeld door hem/haar. (12; 6; 
niet opgenomen in kluster) 

11. Ik heb het gevoel dat mijn partner zich tijdens de training door mij alleen en in 
de steek gelaten voelde (12; 6; non-valeur; .47) 

12. Ik ben door de training mijn eigen rol in onze relatie scherper gaan zien, ik heb 
meer inzicht gekregen in hoe ik zelf beïnvloed wat zich tussen mij en mijn part
ner afspeelt. (33; 25; inzicht; .57) 

13. Ik geloof dat mijn partner zijn/haar rol in onze relatie scherper is gaan zien, 
meer inzicht heeft gekregen in hoe hij/zij zelf beïnvloedt wat zich tussen ons af
speelt (31; 25; niet opgenomen in kluster). 

14. Ik had gehoopt dat mijn partner zijn/haar rol in onze relatie scherper zou gaan 
zien, meer inzicht zou krijgen in hoe hij/zij zelf beïnvloedt wat zich tussen ons 
afspeelt. Ik geloof dat dat nauwelijks of niet gebeurd is en ik ben daarover teleur
gesteld (7; 4; niet opgenomen in kluster). 

15. Ik werd me na de training meer bewust van wat ik eigenlijk zelf van mijn partner 
wil, ik ging scherper zien waaraan ik bij hem/haar behoefte heb. (23; 18; in
zicht; .57). 

16. Ik werd me door de training meer bewust van wat mijn partner eigenlijk van mij 
wil, ik ging scherper zien waaraan hij/zij bij mij eigenlijk behoefte heeft (28; 21; 
inzicht; .62). 

17. Ik heb geleerd dat ik mijn problemen meer als mijn problemen moet durven zien 
en ze minder op mijn partner moet afwentelen: ik moet mijn problemen in de 
eerste plaats zélf oplossen. (29; 24; inzicht; .55) 

18. Ik heb geleerd dat ik mijn partners problemen meer als zijn/haar problemen 
moet durven zien en ze minder als tegen mij gericht moet opvatten, ik moet me 
er minder schuldig over voelen dat ik hem/haar weinig helpen kan. (25; 21; in
zicht; .41) 

19. Tijdens de training heb ik gemerkt dat het beter is me minder afwachtend tegen
over mijn partner op te stellen (22; 17; inzicht; .40) 

20. Tijdens de training heb ik gemerkt dat het beter is me meer afwachtend tegen
over mijn partner op te stellen (9; 6; niet opgenomen in kluster). 

21. Tijdens de training heb ik sterk ervaren dat ik echt iets voor mijn partner bete
ken of betekenen kan, dat heeft er toe geleid dat ik mezelf anders ben gaan erva
ren. (21; 12; niet opgenomen in kluster). 

22. Door de training ben ik me af gaan vragen of ik eigenlijk wel iets voor mijn part
ner beteken of betekenen kan, dat heeft er toe geleid dat ik mezelf anders ben 
gaan ervaren. (11; 5; non-valeur; .61) 
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Ervaringen in relatie tot de groep. BUlageXIX 

De vragen naar ervaringen werden vooraf gegaan door de volgende tekst: 'Hieronder 
worden aspekten van een trainingservaring genoemd die vroegere deelnemers aan trai
ningen (niet alleen parentrainingen) als stimulans voor hun groei- en leerproces zagen. 
Gaat u voor uzelf nog eens na wat u in de groep ervaren hebt, en beslis dan, bij iedere 
uitspraak, of de ervaring die daar genoemd wordt ook een aspekt was van uw trai
ning, en zo ja, of die ervaring u van betekenis lijkt voor uw leerproces.' 
Vijf responsmogelijkheden: 'deze ervaring — heb ik niet gehad — was er wel, en lijkt 
me van geen/een beetje/nogal/sterk van betekenis voor mijn leerproces.' 

De items werden aan de respondenten voorgelegd in de hierna weergegeven volg
orde. Na ieder item wordt tussen haakjes vermeld: 
= het aantal deelnemers (van het totaal η = 38) dat aangaf deze ervaring wel te 

hebben gehad. 
= het aantal deelnemers (van het totaal η = 38) dat aangaf deze ervaring gehad te 

hebben en haar beoordeelde als 'nogal' of 'sterk' van betekenis voor het leerproces 
De items: 

1. De groepsleden en/of trainees) gaven mij advies of suggesties over hoe je kunt 
omgaan met problemen of met belangrijke relaties. (32; 26) 

2. Anderen helpen, iets betekenen voor anderen, iets van mijzelf aan anderen ge
ven is voor mij een belangrijke ervaring geweest en heeft ertoe geleid dat ik me
zelf anders ben gaan ervaren (28; 14) 

3. Belangrijk was dat ik meedeed, bij de groep betrokken was, me erbij voelde 
horen (34; 18) 

4. Ik kon gevoelens erg volledig tot uitdrukking brengen, ik kon zeggen wat ik voel
de in plaats van het in te houden, ik kon negatieve en/of positieve gevoelens te
genover anderen tot uitdrukking brengen. (29; 17) 

5. Ik kon anderen als een soort voorbeeld zien. Zien hoe anderen problemen bena
deren gaf mij een idee over hoe ik het zou kunnen doen; zien dat anderen in de 
groep risico's namen, stelde mij in staat hetzelfde te doen. (25; 15) 

6. De andere groepsleden hielpen mij begrijpen wie ik tegenover anderen ben; ze 
vertelden mij eerlijk wat ze van mij dachten en hoe ik overkwam (32; 24) 

7. Ik leerde dat we 'allemaal in hetzelfde schuitje zitten'. Mijn problemen, gevoe
lens en angsten zijn niet zo uniek en ik heb veel gemeen met anderen in de groep. 

(34; 20) 
8. Ik kreeg inzicht in de oorzaken en bronnen van een gefrustreerdheid waar ik al 

lang mee rondloop; ik leerde hoe sommige van de dingen die ik ben, samenhan
gen met mijn verleden. (25; 16) 

9. De groep gaf mij hoop; ik zag dat anderen met problemen en ervaringen die een 
beetje op de mijne lijken, konden groeien en over hun frustraties heen konden 
komen (25; 13) 

10. De ervaring dat ondanks het feit dat er anderen zijn, ik toch het leven alleen on
der ogen moet zien en ik de uiteindelijke verantwoordelijkheid moet nemen voor 
de manier waarop ik leef (33; 26) 

11. De andere groepsleden en/of de tramerts) hielpen me door me aan te moedigen 
om nieuw gedrag uit te proberen en om dingen te doen en te zeggen die ik vroe
ger nooit deed en zei. (26; 18) 

12. Ik heb dingen waar ik me voor schaam verteld en me daarna toch nog geaksep-
teerd gevoeld door de andere groepsleden (16; 8) 

13. Ik ben beter gaan begrijpen waarom ik denk en voel zoals ik doe, ik heb stukjes 
van mezelf ontdekt die ik eerder niet kende of niet wilde kennen (30; 23). 
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Gedetailleerde gegevens varanu-analyse BUlage XX 

In de hiema volgende tabel zijn de variantie-bronnen genummerd zoals in het 
derde hoofdstuk werd aangegeven: 
1 = variantie tussen groepen (te toetsen tegen error a); 
2 = variantie tussen personen binnen groepen ( = error a); 
3 = variantie tussen premeting en postmeting, of tussen premeting en follow-up 

meting (te toetsen tegen error b); 
4 = de interaktievariantie meting χ groep (te toetsen tegen error b); 
5 = de interaktievariantie meting χ personen binnen groepen ( = error b). 
Τ = de totale variantie. 
De tweezijdige p-waarde is afgerond op twee decimalen. 

Variabele 

Zelfwaardering 
pre-post 

Zelfwaardering 
pre-follow-up 

Innerlijk 
welbevinden 
pre-post 

Innerlijk 
welbevinden 
pre-follow-up 

Interne beheersing 
pre-post 

Interne beheersing 
pre-follow-up 

var.bron SS 

60,44 
5030,11 

221,36 
114,46 
968,68 

6395,05 

52,36 
5028,56 

313,67 
121,31 
798,02 

6313,92 

30,33 
4606,16 

80,28 
57,30 

638,92 
5412,99 

16,92 
4816,76 

156,17 
64,37 

598,96 
5653,18 

13,28 
3359,99 

0,17 
0.16 

617,17 
3990,78 

35,78 
3922,48 

9,38 
8,64 

791,49 
4767,76 

df 

1 
72 

1 
1 

72 
147 

1 
71 

1 
1 

71 
145 

1 
72 

1 
1 

72 
147 

1 
71 

1 
1 

71 
145 

1 
72 

1 
1 

72 
147 

1 
71 

1 
1 

71 
145 

MS 

60,44 
69,86 

221,36 
114,46 

13,45 

52,36 

313,67 
121,31 

11,24 

30,33 
63,97 
80,28 
57,30 

8,87 

16,92 
67,84 

156,17 
64,37 

8,44 

13,28 
46,67 

0,17 
0,16 
8,57 

35,78 
55,25 

9,38 
8,64 

11,15 

F 

0,87 

16,45 
8,51 

0.74 
70,82 
27,91 
10,79 

0,47 

9,05 
6,46 

0,25 

18,51 
7,63 

0,28 

0,02 
0,02 

0,65 

0,84 
0,77 

Ρ 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,01 

0.00 
0,01 ι 
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Variabele 

Relatievaardigheden 
pre-follow-up 

Gelegenheid 
tot kontakt 
pre-follow-up 

Evaluatie 
perspektief mannen 
pre-post 

Evaluatie 
perspektief mannen 
pre-follow-up 

Evaluatie 
perspektief vrouwen 
pre-post 

Evaluatie 
perspektief vrouwen 
pre-follow-up 

Intensiteit 
fascinatie mannen 
pre-post 

Intensiteit 
fascinatie mannen 
pre-follow-up 

var.bron 

1 
2 

SS 

3,46 
5902,62 
441,89 
327,12 

1448,98 
8124,08 

37,90 
2988,73 

247,26 
144,82 
861,92 

4280,63 

661,30 
29009,86 

160,55 
678,88 

6452,07 
36962,66 

813,39 
24811,61 

304,22 
312,50 

7268,28 
33510,00 

2296,12 
32202,83 

37,96 
506,70 

9618,84 
44662,45 

3872,00 
29523,00 

43,56 
555,56 

8283,89 
42278,00 

304,72 
9309,07 

5,41 
255,53 

2469,07 
12343,78 

238.35 
7689,81 

15.13 
36,12 

2661,25 
10640,65 

df 

1 
71 

1 
1 

71 
145 

1 
71 

1 
1 

71 
145 

1 
35 

1 
1 

35 
73 

1 
34 

1 
1 

34 
71 

1 
35 

1 
1 

35 
73 

1 
34 

1 
1 

34 
71 

1 
35 

1 
1 

35 
73 

1 
34 

1 
1 

34 
71 

MS 

3,46 
83,14 

441,89 
327,12 

20,41 

37,90 
42,09 

247,26 
144,82 

12,14 

661,30 
828,85 
160,55 
678,88 
184,34 

813,39 
729,75 
304,22 
312,50 
213,77 

2296,12 
920,08 

37,96 
506,70 
274,82 

3872,00 
868,32 
43,56 

555,56 
243.64 

304,72 
265,97 

5,41 
255,53 

70,54 

238,35 
226,17 

15,13 
36,12 
78.27 

F 

0,04 

21,65 
16,03 

0,90 

20,37 
11,93 

0,80 

0,87 
3,68 

1.11 

1,42 
1,46 

2,50 

0,14 
1,84 

4,46 

0.18 
2,28 

1.15 

0,08 
3,62 

1,05 

0,19 
0,46 

Ρ 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,06 

0,30 

0,24 
0,23 

0,12 

0,18 

0.04 

0,14 

0,29 

0,07 

0,31 
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Variabele 

Intensiteit 
fascinatie vrouwen 
pre-post 

Intensiteit 
fascinatie vrouwen 
pre-follow-up 

Konfrontatie 
mannen 
pre-post 

Konfrontatie 
mannen 
pre-foUow-up 

Konfrontatie 
vrouwen 
pre-post 

Konfrontatie 
vrouwen 
pre-follow-up 

Verbondenheid 
zelf mannen 
pre-post 

Verbondenheid 
zelf mannen 
pre-foUow-up 

var.bron SS 

508,97 
8888,03 

0,22 
175,42 

2171,37 
11744,00 

1112,35 
8474,03 

203,35 
231.13 

2164.03 
12184.88 

167,19 
652.65 

0,01 
5,98 

228,51 
1054,34 

91,13 
600,36 

0,68 
6,12 

328,69 
1026,99 

300,56 
1013,82 

0,66 
24,79 

403,05 
1742,88 

364,50 
736,50 

46,72 
18,00 

406,28 
1572,00 

234,48 
2166,58 

8,45 
31,58 

575,47 
3016,55 

325.13 
2126.25 

2,35 
62,35 

577,81 
3093,88 

df 

1 
35 

1 
1 

35 
73 

1 
34 

1 
1 

34 
71 

1 
35 

1 
1 

35 
73 

1 
34 

1 
1 

34 
71 

1 
35 

1 
1 

35 
73 

1 
34 

1 
1 

34 
71 

1 
35 

1 
1 

35 
73 

1 
34 

1 
1 

34 
71 

MS 

508,97 
253,94 

0,22 
175.42 
62.04 

1112,35 
249,24 
203,35 
231,13 

63,65 

167,19 
18,65 
0,01 
5,98 
6,53 

91,13 
17,66 
0,68 
6,12 
9.67 

300,56 
28,97 

0,66 
24,79 
11.52 

364,50 
21,66 
46.72 
18.00 
11,95 

234,48 
61,90 

8,45 
31,58 
16,44 

325,13 
62,54 

2,35 
62,35 
16,99 

F 

2,00 

0,00 
2,83 

4,46 

3,19 
3,63 

8,97 

0,00 
0,92 

5,16 

0,07 
0,63 

10,38 

0,06 
2,15 

16,83 

3,91 
1,51 

3,79 

0.51 
1,92 

5.20 

0.14 
3.67 

Ρ 

0,17 

0.10 

0.04 

0.08 
0,07 

0,01 

0.03 

0,00 

0,15 

0,00 

0.0ο 
0.23 

0,06 

0,17 

0,03 

0,06 
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Variabele 

Verbondenheid 
zelf vrouwen 
pre-post 

Verbondenheid 
zelf vrouwen 
pre-foUow-up 

Verbondenheid 
partner mannen 
pre-post 

Verbondenheid 
partner mannen 
pre-follow-up 

Verbondenheid 
partner vrouwen 
pre-post 

Verbondenheid 
partner vrouwen 
pre-foUow-up 

Aandacht mis-
perceptie mannen 
pre-post 

Aandacht mis-
perceptie mannen 
pre-foUow-up 

var.bron SS 

480,45 
3169,17 

9,14 
16.85 

1300.02 
4975.62 

722,00 
3309.00 

4.50 
20.06 

828.44 
4884.00 

183,84 
3059,62 

53,64 
219,14 
977,72 

4493.96 

53.39 
3413,89 

144,50 
24,50 

669,00 
4305,28 

464,33 
2217,54 

0,12 
12,93 

854,45 
3549,36 

666,13 
1850,03 

17,01 
30,68 

885,81 
3449,65 

2,22 
286,62 

0,86 
12,00 
94,14 

395,84 

8,47 
228,47 

1,73 
10,67 
58,10 

307,44 

df 

1 
35 

1 
1 

35 
73 

1 
34 

1 
1 

34 
71 

1 
35 

1 
1 

35 
73 

1 
34 

1 
1 

34 
71 

1 
35 

1 
1 

35 
73 

1 
34 

1 
1 

34 
71 

1 
35 

1 
1 

35 
73 

1 
33 

1 
1 

33 
69 

MS 

480,45 
90,55 

9,14 
16,85 
37,14 

722,00 
97,32 

4,50 
20,06 
24,37 

183,84 
87.42 
53.64 

219.14 
27,93 

53,39 
100,41 
144,50 
24,50 
19.68 

464,33 
63,36 

0,12 
12,93 
24.41 

666,13 
54,41 
17,01 
30,68 
26.05 

2,22 
8,19 
0,86 

12,00 
2,69 

8,47 
6,92 
1.73 

10,67 
1,76 

F 

5.31 

0,25 
0,45 

7,42 

0,18 
0,82 

2,10 

1,92 
7,84 

0,53 

7,34 
1.25 

7,33 

0,00 
0,53 

12,24 

0,65 
1,18 

0,27 

0,32 
4,46 

1,22 

0,98 
6,06 

Ρ 

0,03 

0,01 

0,16 

0,17 
0,01 

0,01 
0,27 

0,01 

0,00 

0,29 

0,04 

0,28 

0,02 
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Variabele 

Aandacht mis-
perceptie vrouwen 
pre-post 

Aandacht mis-
perceptie vrouwen 
pre-foUow-up 

Aanvaarden mis-
perceptie mannen 
pre-post 

Aanvaarden mis 
perceptie mannen 
pre-foUow-up 

Aanvaarden mis-
perceptie vrouwen 
pre-post 

Aanvaarden mis-
perceptie vrouwen 
pre-follow-up 

Ruimte mis-
perceptie mannen 
pre-post 

Ruimte mis-
perceptie mannen 
pre-follow-up 

var.bron 

1 
2 
3 
4 
5 
Τ 

1 
2 
3 
4 
5 
Τ 

1 
2 
3 
4 
5 
Τ 

1 
2 
3 
4 
5 
Τ 

1 
2 
3 
4 
5 

τ 
1 
2 
3 
4 
5 
Τ 

1 
2 
3 
4 
5 
Τ 

1 
2 
3 
4 
5 
Τ 

SS 

6,01 
186,37 

0,12 
6,01 

84,37 
282,88 

24,07 
146,42 

2,41 
0,41 

93,67 
266,99 

10,00 
278,84 

0,86 
12,35 

117,79 
419,84 

13,16 
170,78 

2,80 
15,01 
90,19 

291,94 

6,35 
151,70 

0,12 
0,33 

94,05 
252,55 

10,76 
175,53 

0,51 
0,54 

62,94 
250,29 

1,83 
229,52 

0,12 
3,08 

73,30 
307,85 

7,77 
205,00 

0.51 
9,54 

74,95 
297,77 

df 

35 

69 

MS 

6,01 
5,32 
0,12 
6,01 
2,41 

24,07 
4,44 
2,41 
0,41 
2,84 

10,00 
7,97 
0,86 

12,35 
3.37 

13.16 
5,18 
2,80 

15,01 
2,73 

6,35 
4,33 
0,12 
0,33 
2,69 

10,76 
5,32 
0,51 
0,54 
1.91 

1,83 
6,56 
0,12 
3,08 
2,09 

7,77 
6,21 
0.51 
9,54 
2,27 

F 

1,13 

0,05 
2,49 

5,42 

0,85 
0,15 

1,25 

0,26 
3,67 

2.54 

1,02 
5,49 

1.47 

0.05 
0.12 

2.02 

0.27 
0,29 

0,28 

0,06 
1.47 

1.25 

0.23 
4,20 

Ρ 

0.30 

0.12 

0,03 

0,27 

0,06 

0,12 

0,32 
0,03 

0,23 

0,16 

0,23 

0.27 

0,05 
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Variabele 

Ruimte mis-
perceptie vrouwen 
pre-post 

Ruimte mis-
perceptie vrouwen 
pre-follow-up 

Affektie mis-
perceptie mannen 
pre-post 

Affektie mis-
perceptie mannen 
pre-follow-up 

Affektie mis-
perceptie vrouwen 
pre-post 

Affektie mis-
perceptie vrouwen 
pre-follow-up 

Verbondenheid mis· 
perceptie mannen 
pre-post 

Verbondenheid mis· 
perceptie mannen 
pre-follow-up 

var.bron 

1 
2 
3 
4 
5 
Τ 

1 
2 
3 
4 
5 
Τ 

1 
2 
3 
4 
5 
Τ 

1 
2 
3 
4 
5 
Τ 

1 
2 
3 
4 
5 
Τ 

1 
2 
3 
4 
5 
Τ 

1 
2 
3 
4 
5 
Τ 

1 
2 
3 
4 
5 
Τ 

SS 

1,25 
284,10 

0,01 
1,09 

79,40 
365,85 

7,89 
221,49 

1.43 
2,16 

72,41 
305,37 

0,55 
372,80 

2,65 
8,88 

124,47 
509,35 

4.23 
268.57 

22.86 
10,53 
72,61 

378,80 

0,05 
175,74 

2,65 
3,30 

100,05 
281,78 

26,12 
159,22 

5.16 
11,58 

137,76 
339,84 

12,61 
503,98 
111,91 

16,13 
556,46 

1201,09 

4,01 
779,81 
125,35 

15,13 
411,03 

1335,32 

df 

1 
35 

1 
1 

35 
73 

1 
33 

1 
1 

33 
69 

1 
35 

1 
1 

35 
73 

1 
33 

1 
1 

33 
69 

1 
35 

1 
1 

35 
73 

1 
33 

1 
1 

33 
69 

1 
35 

1 
1 

35 
73 

1 
34 

1 
1 

34 
71 

MS 

1,25 
8,12 
0,01 
1,09 
2,27 

7,89 
6,71 
1.43 
2,16 
2,19 

0,55 
10,65 
2,65 
8,88 
3,56 

4,23 
8,14 

22,86 
10,53 
2.20 

0,05 
5,02 
2,65 
3,30 
2,86 

26,12 
4,82 
5,16 

11,58 
4,17 

12,61 
14,40 

111,91 
16,13 
15,90 

4,01 
22,94 

125,35 
15,13 
12.09 

F 

0,15 

0,01 
0,48 

1,17 

0,65 
0,98 

0,05 

0.74 
2,50 

0,52 

10.39 
4.79 

0.01 

0,93 
1,15 

5,41 

1,24 
2,77 

0.88 

7,04 
1,01 

0,18 

10,37 
1.25 

Ρ 

0.29 

0,12 

0,00 
0,04 

0,29 

0,03 

0,27 
0,11 

0,01 
0.32 

0,00 
0,27 
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Variabele 

Verbondenheid mis 
perceptie vrouwen 
pre-post 

Verbondenheid mis-
perceptie vrouwen 
pre-follow-up 

var. bron 

1 
2 
3 
4 
5 
Τ 

1 
2 
3 
4 
5 
Τ 

SS 

3,80 
499,61 

5,96 
8,07 

368,47 
885,91 

25,68 
404,47 

17,01 
25,68 

342,81 
815,65 

df 

1 
35 

1 
1 

35 
73 

1 
34 

1 
1 

34 
71 

MS 

3,80 
14,27 
5,96 
8,07 

10,53 

25,68 
11,90 
17,01 
25,68 
10,08 

F 

0,27 

0,57 
0,77 

2,16 

1,69 
2,55 

Ρ 

0,15 

0,20 
0,12 
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STELLINGEN

1. Deelname aan trainingen in persoonlijke groei kan bijdragen tot het welbe
vinden van de deelnemers.

2. De resultaten van deelname aan een training in persoonlijke groei voor pa
ren komen meer tot uiting in een toename van de zelfwaardering van de 
partners dan in een toename van de waardering die die partners voor hun 
partnerrelatie hebben.

3. Wanneer deelname aan een parentraining of een parentherapie door een 
deelneemster of deelnemer gezien wordt als laatste strohalm om haar of 
zijn partnerrelatie te redden, is het zeer waarschijnlijk dat die strohalm af
breekt.

4. In vergelijking met de hoeveelheid aandacht die besteed wordt aan moge
lijke negatieve gevolgen van deelname aan trainingen en groepspsycho
therapieën, wordt er te weinig aandacht besteed aan en bestaat er te weinig 
duidelijkheid over mogelijke negatieve gevolgen van andere vormen van 
psychotherapie en psycho-analyse.

5. Bij seks-therapieën wordt, tenminste voor vrouwen en mogelijk ook voor 
mannen, te vaak de orgasmefrekwentie als kriterium voor therapie-sukses 
gehanteerd.

6. Lichaams-gerichte benaderingen van menselijk welbevinden zoals yoga, 
bio-energetika, verschillende vormen van massage en sommige vormen van 
meditatie, krijgen nog te weinig systematisch aandacht binnen de sociale 
wetenschappen.

7. Het verdient aanbeveling om een — voorlopig eksperimentele — instan
tie ten behoeve van scheidenden te kreëren, waar naast de jujidische ook 
de psychosociale aspekten van echtscheiding aan bod kunnen ^omen.

8. Toen in 1976 een wettelijke reklamebeperking voor tabakswaren werd 
voorbereid kwamen de gezamenlijke sigaretten- en shag-fabrikanten in een 
gentlemen’s agreement overeen, het destijds reeds bestaande reklamever- 
bod voor rookwaren middels radio en t.v. vrijwillig uit te breiden tot rekla- 
me op o.m. stations. De op dit moment zichtbare hoeveelheid reklame voor 
tabakswaren op stations doet vermoeden dat de eerder genoemde overeen
komst niet tussen gentlemen gesloten werd.

9. De overheid heeft in de afgelopen jaren verschillende maatregelen getrof
fen tot verhoging van de verkeersveiligheid. Deze maatregelen hebben ech
ter vooral geleid tot — tijdelijk — meer veiligheid voor uitgerekend die 
kategorieën van weggebruikers die door dé aard van het vervoermiddel 
waar zij voor kiezen het verkeer voor anderen onveilig maken.

10. Auto’s dienen onder de wapenwet te vallen.

G.M. de Bruijn 15 september 1977
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