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Inleiding: een kleine geschiedenis

In de geschriften van Dr. Frederick Perls vin-
den we weini_s over _sroepen of groepspro-
cessen. Er is één bijdrage (Perls. 1975 ) u aarin
hrj uitdukkeiijk ingaat op het verschil russen

individuele therapie en therapie in _eroep ('Pa-
per presented at the American Psychological
Association' in 1966). Het standpunt dar hij
daar inneerrt zegt ook u,elk soort '_qroepsthe-

rapie' hij praktizeerde: het *'as in fèite thera-
pie met één individu in _uroepsverband. Perls
vond deze serkr,vijze veel voordeliger tniet
alleen on1 ecorlomische redenen) dan indiri-
dr-rele therapie. Hij kri'am tor de conclusie dat
individuele therapie r.oorbijuestreetd u'as en

beter vervaltgen zou kunnen u,orden door
'Gestalt-u'orkshops'. In zijn 'paper' ze-st hij
zelfs letterlijk. dat zulke individueie benade-
rin_s in -groep alleen maar u'erkt "als de ont-
moeting r an de therapeut mer de individuele
cliënt in de groep effectief is" (op. cit. blz. 9).
Alle aandacht gaat dus naar de deskundige
begeleiding van het indir idu door de thera-
peut.

In zijn 'Gestalt-rvokshops" u erkte Fritz Perls.
zoals Itij zich r oortaan noemde. dus niet rirer

een sroep. Hij uerkte met indiriduele rrij-
rr,illisers. die eén voor één de lege stoel ku a-

nren bezettcn (doorhern "hot seat"genoentd).
Door de-ze r ornt alleen al rentde hij de prrrti-
cipatie van de andere groepsleden af. De the-
rapeut kontt in dit Fritz-ntodel centraal te

staan. De r:roep dient ont door her-r-r ingescha-
keld te r',orden ten voordele I an het indir i-
duele werk. De relatiepa.tronen in deze ri ork-
shops kunnen ver_ueleken rr'orden rnet de spa-
ken van'een n iel: ze leiden alle naar de cen-
trale as. de thelapeut. en alle onderlince reilc-
ties kunnen slechts via deze therapeut gebeu-

ren (cfi'. Yontc'f. 1993. blz. 118). Zinkerr)oemr
dit nrodel '. " H t,t Gcbrutke rt llLtqenwicl" ( i 978.

Ti.jd:chlrti r oor- Ce staltthenrpie , .luitlglrng I - l99l

blz 159): er is geen verbinding met andere
groepsleden dan met 'degene die werkt'. er
is geen interactie tussen de de leden. De

-eroepsleden ervaren weinig of geen contact
met elkaar, er is weinig of geen verbonden-
heid. weinig of geen ondersteuninig van ei-
kaar. Wel is er veel gedeelde spannings-angsr.
an_gst om in het centrum van de aandacht te
komen en aan het werk gezet te worden, Er is
een angstverhogend, in plaats van angstredu-
cerend. klimaat. Het stimuleert de deelnemers
niet om open te staan voor wat er is. Eerder
spoort dit klimaat de groepsleden aan om zich
gecieisd te houden, of om zich in handen re

-geven van de externe autoriteit, in plaats van

zich te verlaten op het lijfelijk ervaren dat zich

'"vil laten kennen. Een ander _eroot nadeel is:

er rvordt nauwelijks gebruik -uemaakt van de

-gevoelens, impressies, ideeën en talenten van

de -sroepsleden ten voordeie van een creatief
proces dat de ganse groep dient. De therapeut
doet al het werk. en verhindert de _groep om
haar ei-een proces te beharti_cen (Zinker. op.
cit. blz. 160).

De meeste hedendaagse Gestalttherapeuren
zijn het niet eens met de meninsen die Fritz
Perls in bovengeciteerde bijdrage uitdrLrkt.
Het is _eeen veralgemeende manier van den-
ken of handelen binnen de Gestaltthera-
peutische strorning. De effectiviteit van dit
rnodel rvordt niet betwist, maar Gestaltgioc2.i-
tlrcropie is het niet. Isadore From ( 1978 t en

Laura Perls ( 1917) stellen zelfs dat her u erk
van Fritz in zijn Gestaltworkshops niet eens

psychotherapie genoemd kan worden. Het
waren vooral demonstratie-sessies. meestal
ten overstaan van professionele hulpverleners.
met als doel de Gestalttherapeutische princi-
pes te illustreren.Het waren demonstraties met
een indvidueel groepslid. temidden van een

-qroep toeschouwers. die alleen werden ince-
schakeld ten voordele van deze demonstra-
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ties.'Gestalttherapt Verbatint.. Fritz perls,
meest gelezen boek ( 1969), is een aaneen_
schakeling van transcripten van zulke demon_
stratie-sessies. Diku.ijls eindi-et een sessie met
de woorden van Fritz : ..O.K.. 

that is as far asI want to go now... In dit zinnetje kan men
onder de woorden lezen: .verdei li.il ik me
met jou niet engageren. je bent een 

-eoede il_
lustratie geweest. ik kan je verder niet ge_
bruiken'. Niet het proces oi d. b"ho.ften van
het individu bepaalden of er verder _segaanwerd of niet, maar de doelstellineen van Fritz
Perls.

Helaas werd dit demonstratiemodel (met het
er bij horende indir.iduele rverkr. door vele
leerlin_een ,secopieerd als zijnde dé Gestalt_
benadering in een sroep. Spijtig is ook dar
deze demonstraror_srijt i Oi.1e..àd. sturend.
confronterend. en soms indiingend. u,einig
respecn,ol of vernederend ) door anderen na_
geaapt rverd als dé manier om Gestalttherapie
te doen (al dan niet in groep). Laten ri.e dui_
delijk zijn : dit beeld. dat i.elen nog van de
Gestalrtherapie hebben en \.erspreid!n. ;..,ï
niets te maken met de Gestalt.graeTrstherapie.
zoals die door ernstise. en iheoretisch ge-
schoolde. Gestaltpsr.chotherapeuren n.ordt
beoefènd. Hierin is er r.eel meer aandacht r.oor
de groepsprocessen. r.or-rr de interacties tus-
sen de groepsleden, Er ligt een r.eel grorer ac_
cent op de groep als geheel. *., .ui-nl,. ,.oor.
de deelnemers ont te inrerager.en. Llrlk \\,an_
neer een individueel rroepslid in de ïircus is.
met betrokkenheid r.an ierlereen r.anuit eigelr
individuele rhemr's. mer nadrukk.liik; ;i;_
nodiging ror parriciparie en .o,r,._-li. In depraktijk _eaan vele Gestaltrher.apie_groepen
een zeer i'ariërende en r.loeibare r p1.111 nnp_
nerlen ri.iiarin zou.el indir iduele tbcus lls
_groepsproces_fbcus in ri isselencl er.enn icht
zijn.

En'ing en Vlvriarn polster.. in r.eacrie op cleFritz-stijl. hebben cle ternt ..tlottrirt.u 
lt()t \(,ut,,

geïntroduceerd ( lL)71. blz.lgó.lgi) r. Ze u il_
len hiernree beklenrtonen tlat. op een Sege_ve, ogenblik in de groep. * er ee. intiir id,eer
-sroepslid in de fbcLrs van de groepsaantiacht
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kan staan, maar dat alle andere ,eroepsleden
voortdurend participeren en intera_eeren, en
op die manier afwisselend kortstoàig in de
"hot seat" zitten. De alternerende focïs van
de groep, waarin de leden en de therapeut tel_
kens, kortere of langere djd, betrokken zijn
op e.en ander groepslid, naar aanleiding van
wat in de groep gebeurt, is een organisch. ge_
zond en stevig groepsfeno...n-., is totaal
verschillend van individuele therapie in _rroep,omdat het op een natuurlijke wijze ul, A.
groepsinteracties ontstaat, in plaats iran uit een
structuur zoals de ,hot 

seat, (cfr. polster &
Polsrer, 1974, blz. 2g9).

De Groep als Gestalt.

- De term 'Gestalt' betekent: een confi_suratie.

"l :.1 geor,eaniseerd of gestrudure..à _s.t..t.r dat meer is dan de som van alle samenstel_
lende elementen (perls_Goodman, 195 I. Wal_
ter,-1985 ). Een groep vormt een ,Gestalt.en
is als_dusdanig meer dan de som van zijn le_
den. In zo'n ,Gestalt, 

ontvan_een de onderde_
len hun betekenis vanuit hel groter geheel.
Bij elk gebeuren in de groep is d-e _sanse groep
betrokken als achtergrond waartegen de fi_
-euur (het _eebeuren) zich aftekenr. Èlk gedra-r
van elk ,eroepslid. elke communicatie. heefi
iets te maken met de context van de _sehele
-srgep. De _eroep wordt ,eezien als een dvna_
misch geheel van interagerende A.f.n io.r.
*eroeps leden en hun i nterpersoon I ij ke re I at i es ).In dit netwerk wordt hei groep.tlid ge^iert ,tl.r
eett hnopputtt (Lambrechts. 199+. blz. 7gt.

De G.estalttherapie is niet de eni_se benacle_
rin_s die de _sroep ziet als een gehJel. als een'Gestalt', die meer is clan de io,n vande ie_

,O:t 
tU. vi nde n _se I ij kaardi g., i tgnn gs pu n re n

bij Foulkes (zie : Anthonl, L poirf..-r.'l 968).
De Gestal ttherapeqtische tena«leri ne heefi en_
kele invloeden 

-eemeen met FoLrlie.s: ze is
oxtstaan uit de psychoanalytische trarjitie
(Laura en Fritz perls waren psl,choanall,tici
toen ze de Gestalttherapie ontrulikk.l,jen). en
net als Foulkes werden ze berhvloecl door Kurt
Goldstein. Kurt Lewin. en de Gestaltpsvcho_
logie.
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Foulkes spreekt over de groepsmatrix: de
grondbasis die uiteindelijk de betekenis be_
paalt van alle gebeurtenissen in een groep en
van waaruit alle communicaties, verbale of
andere, ontstaan en begrepen worden. De in-
dividuele deelnemers en hun ervaren zijn de
knoopprutten in deze matrix. Doorheen deze
knooppunten staan de delen in interactie met
het geheel of liever is het _seheel werkzaam.
Een groep heeft de neiging om ten aanzien
van haar onderliggende gemeenschappelijke
thema('s) te spreken en te handelen,.alsof zij
een levend wezen was, dat zich via verschil-
lende monden op verscheidene wijze uit-
drukt" (Anthony & Foulkes. 1968,blz.273).

Alle bijdraeen zijn variaties op hetzelfde
thema. ook al weten de groepsleden niet pre-
cies dat ze daarmee bezig zijn. Thema,s en
stromin_een binnen de _vroep komen in één per-
soon tot uiting. of worden in één of meerdere
personen. oftussen deze personen. op de spits
gedreven. of rvorden 'gepersonifieerd' in en-
kelingen. "Wat er ook omgaat in de _sroep.
het wordt door ons altijd beschouwd als een
proces dat in de totale _sroep tot ontwikkeling
komt" (ibid.. blz. 297). Elk ,eebeuren in een
therapeutische groep. ook al lijken er maar
één of rrvee leden bij betroklien te zijn. heeft
een zekere confi-suratie die de -sroep als 

-se_
heel er bij betrekt. "Zo'n_uebeuren maakt deel
uit van een 'Gestalt'(contiguratie) waarvan
het de'fïguur' (r'oorgrond) uitmaakt. terrvijl
de 'grond' zich rnanifesteert in de rest van de
groep" (ibid. blz. 272). Het is alsof we een
Gestalttherapeut horen spreken.

De "figuut'-uc'lfiergru»ttl-relatie " is een begrip
dat de Gestalttherapie zeer dierbaar is: elk 

-ce-
beuren in een groep heett haar ei_sen beteke-
nis binnen het totale communicatienetrverk
van de -sroep. ook al gaat het om slechts om
één of meerdere leden. Elk -sebeuren wordt
gezien als een liguur tegenover de achter-
grond i'an de ,sroep. De betekenis van cleze
llguur (-eedrag. _sebeuren) is _eegeven in de
structltLlr Van de _urond. d.i. de normen. waar-
den. doelstellingen. behoefïen. en thema's van
de,eroep (cil'. Wheeler. 199-1. blz. 103).

Ti-idschritï \oor GL.srillrtherupic - Jaarr:ang I - lg9-l

De groepstherapeut zal zljn aandacht ver-
schuiven, voortdurend, van het intra-persoon-
lijke, naar het inter-individuele en groeps-
niveau, al naargelang het nodig is. Soms is
de figuur be-langrijker dan de aehtergrond en
gaan de therapeut en groepsleden in op het
individuele gedrag en mogelijke intra-
psychische aspecten, en soms is het andersom,
en is het belangrijker bezig te zijn mer de
groepscontext (de groepsgrond) waarin dit in-
dividueie gedrag ontstaat, gestimuleerd of be-
vestigd wordt.

Liberman (1983, blz 61) ziet de groep als een
soort levend lichaam, een 'organismische'
eenheid. Het geheel-zijn van een groep, haar
integriteit, is onlosmakelijk verbondeí met de
geheelheid (integriteit) van al haar leden.
Wanneer individuele deelnemers zichzelf
weinig als geheel-uitmakend beleven, is dit
ook voelbaar in de groep-als-geheel. Omge-
keerd, een groep die als geheel begint te func-
tioneren, kan haar leden optillen tot een ni-
veau van functioneren waartoe individuele
leden in het dagelijks leven nauwelijks in sraat
zijn. Beter geïntegreerde leden tillen het ni-
veau van groepsfunctioneren tot grotere
hoogte dan de individuen. Zoals ook in or_ea-
nisme een goed functionerend onderdeel het
niveau van het totaal kan verhogen. ondanks
pertinente mankementen van andere onder-
delen.

De groep, als georganiseerd geheel (Gestalt).
is doelgericht en zelfcorrigerend (Huckabay.
1992,b12.308-309). Het doel is: zich ontwik-
kelen door het oplossen van de moeilijkhe-
den die zich in haar veld voordoen. Zeis zelf-
corrigerend in zoverre zij ernaar streeft. om
alles wat in dit veld gebeurt- op te nemen en
te integreren. of als niet passend af te wijzen
(cfr. Perls-Goodman" I 95 I ).

De Gestalttherapiegroep als veld

Iedere groep is een uniek geheel. een .Gestalt"

van energieën, die samen verbonden zijn tot
een uniek patroon van interagerende o.rp..-
ten (cfr. Zinker, 1978,blz. i57). De groeps-
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therapeut probeert deze groepsenergie te be_
geleiden tot een geintegreerde werk- en leer_
ortrgevittg. De Gestalttherapie gaat ervan uit
dat elke deelnemer, geplaatst in dit veld van
interagerende personen , zijn gebntikelijke pa_
trotlett gaat vertonen (perls_Goodman. 195 l).
De cliënt probeert zich te handhaven door de
patronen die hij ontwikkeld heeft. en in de
sociale context gebruikt, ook nu in deze
groepssituatie toe te passen. In het nieuwe dy_
namische veld. dat de groep voor hem is, valt
de cliënt rerug op zijn gebruikelijke parronen.

Iets gelijkaardi_es constateren we in het dy_
namische veld van de groep_als__eeheel. Niet
alleen deelnemers gedra_een zich. maar de
ganse groep _eedraagt' zich. Vanuit het per_
spectief van de groep als .Gestalt. wordt de

-eroepsdvnamiek tot uitdrukking gebracht in
typische sroepspatronen. Deze _groepspa_
tronen leiden. als gevol-e van veranderingen
in de ontu'ikkelin_e van de groep als geheel.
tot veranderinqen in de deelnemers. Zoals op
het niveau van de individuele deelnemers het
patroon-_gedra_s de fïnctie heeft om het indi_
vidu te laten overleven en evenwicht te bren_
gen in de spanning behoefte_an_sst. zo ont_
wikkelt ook een groep-als-geheel patronen.
die voor deze groep een evenwichtsfunctie.
een oplossinssfunctie betekenen. W,e l,inclen
_eelijkaardige ideeën in de fbcale conflicr_
theorie van Whitaker-Lieberrnan en bij Ezriel
(zie: Bere. l99l: Jon_cerius. 1993).

De Gestalttherapie on«lerlijnt clat ze If.s gabrek_
ki,ge cottttrclltogin.q. nog .\tead.ï L,onÍacrne_
rttirtg is t\\'heeler. l99l: Sr.vanson. lggg). Het
G es tal t t herape u t i sc h _ued ac h te rr 

-uoecj i s [r i eri n.
zoals reeds _eeze-uci. gevoecl door. de icleeën
van Kurr Coldsrein ( I 93-1. l9g3 ). Vrnuir zijn
onderzoe ki nse lt ntet he rsen beschad i -sde sol _

daten. stelt hij \'rst clilt zelf .s cle rneest Lescha_
di_cde orsanisnren tent1ercn naar cle best rnoge_
lijke geordenile verhouding met hun rvereld.
Zeif.s br.y inboeten van vele fïncties sla-uen
or_uahismen er in zich zinvol te verliouclen en
nraxinraal te firnctioneren. Deze .,lettdert.s ÍrÍ
tle |rc.yrc Ge.ttult". 

-gaat zover dat tjaarl,oor
zelfs veranderin_ten aan cle orneeving rvorden

ti

aangebracht, zodat geen eisen uit het milieu
kunnen komen die men niet kan te_gemoet_
treden.

Samengevat zegt Goldstein. dat elk organis_
me:

1. ongeordende situaties probeert te vermij_
den, naar de best mogelijke ordening streeft.
en catastrofale reacties (die on_ordenin_e met
zich brengen) uit de weg gaar:
2. zalangmogelijk oprimaal probeert re func_
tioneren (ook al is het ernsrig beschadi_ed).
door het veld zodanig te structulrren. dat dit
voor het organisme het meest functie_behou_
dend is. en het meest tot zelfactualisatie leidt.

In navolging van Goldstein stelt perls_Goocl_

, man (1951):
r a) elk gedrag is steeds een po-uin-9 \.an het or_
- ganisme om zijn veld. waan,an hij samen nlet

zijn wereld deel uitmaakt. naar besre vernio-
gen te organiseren; vastgeroeste patronen of
ziekte,eedrag worden beschreven als een vornr
van veldor_sanisatie (cfi. Wheeler. I99l):
b) de cliënt valt dikwijls rerus op parroner.r
die hem daarin vertrourvd zijn:
c) gaat daardoor catastrofirle situaties ( tiurta_
sieën of voorspellingen) uit cle weg :

d) te-qelijk bevindt hij zich claarcl'oor chro_
nisch in een "emergenc\,"- toestand. in dervel_
ke de oude behoefie zich nog steeds u,il ver_
vuld zien terwijl zijn antst hcnr cr (getle elte_
lijk) van weerhoudr.

Onderstaande teken i n-e clru kt tl i t sc hc nrat i sc lr
uit: er is een (nog steeds) actucle behoefie.
tegelijk is er de an-sst onr deze bchucÍïc rcgc_
moet te treden; in dit spannin_usvelrl ontstilr.rt
een bepaald gedragsantu oorcl als cornl.rrrrrrris.
Dit gedra,r.santrvoord is een be.perkre opkrs_
sing van de behoefie. rekening houclencl nrct
de angst. maar heeft als -eevolg clat cle lrehoefie
blijfi terugkeren in.elke nieuu,e situaric en ont
een beter -uedragsantwoord vraa-gt.
In die zin ontstaat een .unfinisherl 

sitLration..
een onaf'fe situatié die ont herhalins \ raagÍ
totdat de behoefte beter worcit U.uir,r, u,,,l.i
(Perls-Good-man.l95l. blz. 791 e.r..: Wol-
lants. 1989).

Tijdschritt loor Gestaltrherapic _ Jurr.gr.uru I - 199_t



gedra,ssantwoord

In de ,uroepssituatie ontmoet de cliënt zijn pro-
bleem opnieu,,v -eeactualiseerd. Hij zal zrjn ge-
bruikelijke manieren inschakelen. om in het
"interacting field" catastrofale toestanden (of
de vrees daarr,oor) uit de weg tegaan én tege-
irjk het best mo_eelijke contact te maken. Door
de verschillende manieren van reageren van
de verschillende leden op zijn _uedrag. con-
tionteert de _eroep hem. meer dan in indivi-
duele therapie. met het frilliet van zijn po-

-ein_uen. terrvijl de behoetie blijft om zo goed
mogelijk contact te maken. Het _eaat niet zo-
zeer om de herhalin,s van het oude patroon.
maar om het hernieuwd tegenkomen van zijn
oude behoefie. die hij in relatie met signifi-
cante anderen uit zijn _ueschiedenis heeft on-
derclrr-rkt. en \\/aarvoor hij destijds sekozen '

heeft voor een beperkende oplossin_e (die én

de ancst én de behoeÍïe probeert tecemoet te

konten ).

\\'at elk indir idu tegerrkornt in deze groep
heeft te n-raken ntet:

|. rle L'()tttc.\.t t'utt tle:.e sruep.. hij komt liet
hier in deze uroep tegelt. hij le-ut hier op deze
ir-urnieren nLr contact. en caat hier op deze ma-
nier ortr nret zijn behoetten en angsten: zijn
behoetten. r eriansens. anqsten en gedraqsant-
uoorden uorden geuekt. rvorden figLrur. in
.ieze 'sroepsgrond':

'. tlc t'orttc.rr tluuilttriten: het geheel individLr-
croep is een varianr van het geheel individLr-
leefirereld daarbuiten. Wat buiten is. rvordt

Seactllltliseerc-i binnerr de -eroep. en \\,at hij
binnen cle groep ervaart. is ook van daarbui-
ten. De groep tungeert als 'rnicrocosmos'

rZinker. 1978). De uroep vorntt een sociale
i-'enheid. die voor de reële sociale wereld staat
iLibernran. 1983. blz. 62). Door ntet elkaar

fiiLl:.lrritr roLrr (lesraltthcnrltic - Jualgan.u I - I99-+

om te gaan in deze groep en elkaar te beïn-
vloeden, gaan de leden na een tijd zich ge-
dragen zoals ze dit in de gewone sociale con-
text met anderen doen; de leden gaan zich in
de groep in eerste instantie _eedragen zoals
daarbuiten (cfr. Lambrechts. 1994, blz. 79).
Alle menselijke thema's, die aan bod komen
wanneer mensen met elkaar interageren. zijn
aanwezig in een groep (Huckabay,1992.blz.
312).

In die zin kan een groep een krachtiger thera-
peutisch midden zijn dan de individuele ser-
ting. Wat eÍ tussen mensen _gebeurt is moge-
lijk van grotere therapeutische waarde dan rvat
er er zich alleen binnenin hen afspeelt. De
Gestalttherapie ziet alle psychische stoornis-
sen als stoornissen op de contact,grens. als
stoornissen tussen organisme-wereld. als
stoornissen in de tussenpersoonlijke relaties.
Daar loopt het fout en daar zal het dus in eer-
ste instantie hersteld moeten worden. De

,eroepssituatie is dus een uitstekende plaats
voor dit 'herstel'.

Gestaltgroepstherapie

Door het centraal stellen van het veld orga-
nisme-wereld als eenheid van therapie en
onderzoek (Perls-Goodman.l95 I ) is de -uroep"éétt yatt rle tntuurlijke omget,ingen voor
Gestalttherapie" (Van Praag. 1983. blz. 3).
Van Praa_q kiest daarom. net als Melnick
( 1980). voor de term "Gestaltproces-irroeps-
therapie" (ibid.. blz.8.) om zou,el nadruk te

leggen op het procesmati_ue karakter van de
Gestalttherapie zelf. als op het procesnlati_se
van het Gestaltgroepsproces.

Zïnker definieert de Gestaltcroep als "u laur-
rtittg cotrttrtuttin' ", een leergemeenschap. De
therapi e groe p tun_eeert al s ee n I eero m_9e v i n e.
Een therapie_eroep komt samen om persoon-
lijke of interpersoonlijke problernen re ver-
kennen en op te lossen. Leren rvordt hier om-
schreven als veranderen. niet als een aanpas-
sing. maar als een _uroeien naar steeds hogere
niveaus van ervaren en zelfhctualisatie ( 1978.
blz. 156).

behoette angst
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Als kenmerken van een Gestaltgroepsproces' noemr Zinker (lglg,blz. 162, J.v-.):
l. Het primaot van het :iclz ontplooiende en
do o rlopende g roe ps e n aren
2. Het proces von een ;ich ontvouwend
groepsbesef
3 De wenselijkheid dat groepslede n in ac_
tief contacï met elkaar.treàen
4. Het aanwendert van inet-acrionele expe_
rinrctten door een,actief betrokken begeiei_
der.

Bij deze kenmerken wil ik mijn persoonlijk
commentaar geven.

l. Het pririlaot t.an lter:ich orttplooiertcle ert
steeds rcrdergaorrcle groepsen.oren. De Ge_
staltgroepstherapeut richt zijn aandacht op al_
les wat zich voordoet in dL deelnemers, en.
op wat er fitssen hen ,gebeurt. ter\\,ljl ze met
zichzelf en met elkaar bezig zijn. n. ornAo.t i
gaat naar het ervaren van de ,eroepsleden,
zoals dat zich van moment tot moment in hen
of tussen hen onn,ou\\.t. Het ervaren van de
indii'iduele leden wordt _eekoppeld aan en
gezien te,sen de achter_erona u* het groeps_
gebeuren. en dit wordt op zijn beurt gezien
in het licht van de indir iduele en.arin_een. Op
groepsnit.eau betekent dit. dat alles wat er in
een groep _sebeun relevant is en aandacht ver_
dienr te krijgen. Geen enkel gedrag in een
groep of van een _sroep rhaar lederiof sub_
_sroepen ) ma_s over het hootd gezien rvorden.

Elk indir.idueel _sedrag in deze _groep. of in_
dividueel thema in deze g.o.i. hËeti een
groeps-grotul. Het indir.idueel eedrae is te
be_erijpen als een fi-suur teseno\,er de groeps_
achtergrond. deze achtersionri is med'ebepa_
lend voor" het ontstaan op dit osenblik van
deze fisuur. Zo onn,ou\\.t de -nro.p zichzelf
doordat individuele themata toi uitin_c komen
en op elkaar in_erijpen: er ontwikkelen zich
-groepsmanieren of _patronen. waardoor de
_sroep als _sroep begint problemen op te los_
sen op een efficiënte of beperkende manier.

Zinker ( 1978. blz. 161)omschrijÍi daarorn de
_sroep ais een ',mic.t.oco.rnlr.r.s,'. De _uroep is
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niet alleen een weerspiegeling van de reële
samenleving, ze ontlokt ook de 

-qewone reac_
tiepatronen aan de groepsledÀ. Daardoor
juist draagr ze ook de mogelijkheid in zich te
exploreren hoe bestaande problemen verschil_
lende oplossingen kunnen krijgen. verschil_
lend ook van de oplossingen àI" ro, nog roe
gehanteerd werden.

'2. Het proces van een iiclt otttt,ouw*€nd
groepsbesef. Terwijl ze aandacht geven aan
hun voortdurend ervaren en belevÀ. gaan de
groepsleden steeds meer besef ontwikkelen
omtrent watze meemaken en wat dit voor hen
betekent. Wat zij meemaken krijgt steeds meer
woorden of uitdrukkingen, doordat er interac_
tioneel op ingegaan wordt. Het symboliseren
in woord, beeld of daad van hun eigen erva_
ren, en daarin gezien, gehoord .n t.gr.p.n. te worden door anderen, heeft een ontzettende
therapeutisch effect op de leden (V/ollants.
1993). Door het kunnen en mogen uitdruk_
ken van datgene wat tot nog toe onmededeel_
baar (of no_e niet gedeeld) was, wordt dit in
het voortdurende communicatieproces om_qe_
vormd rot iers dat sreeds Ouidetijter wordt.
minder beangstigend, en steeds beter mede_
deelbaar voor zichzelf en anderen. De _sroeps_leden leren in te zoemen op hun innerlijk
ervaringsproces, dit met elkaar te delen en
steeds meer te expliciteren in woorden of om
te zetten in passende handelingen (cfl.. pols_
ter & Polster.1974. blz. 2gg). óp die manier
alleen al wordt de thematiek dichterbij een
oplossing _eebracht. Hier komen we de cen-
trale begrippen tegen uir de Cestalttherapie:
conloct, lrct ac tue l e e n, o re n, a an cl u t. l t .s C lrc t t _
ken aan her innerlijke beleyen, e_rprcssie ett
explicitercn (ril besef), en ernttrr luutderert.

Op groepsniveau betekenr dit dat er zich ge_
deelde, en onderling verbonden thema.s. (pre_
occupaties). gaan,ontwikkelen en ook clat de
gemeenschappelijke manieren van ermee om
te _saan zichtbaar worden. Ook al is niet ieder
op dezelfde mani'er of in dezeltde rnate ge_
preoccupeerd met deze thema.s öt-met deze
manieren van oplossingen, toch gaan ze de
groep bezighouden, bezetten en/of tlrvarsbo-
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men. De Gestaltgroepstherapie beklemtoont
dat er zich gaandeweg een "groeps-aware-
ness" ontwikkelt, die meer is dan de som van
de 'awareness' van de deelnemende indivi-
duen (Zinker. ibid. blz. 163). Dit groepsbe-
sef (of nog niet-besefl is meer dan wat gaande

is in elk individu apart, en de groep moet er
als groep op een of andere manier mee klaar-
komen. Dit _eedeelde 'groepsbesef' ontwik-
kelt en prononceert zich rond en vanuit ge-
deelde sparuirtgen bij de individuele leden
(tussen hun behoeften en de realisering daar-
van in ,eedragsoplossingen) en fungeert als
voedingsbodem voor de ontwikkelin-e van in-
dividueel besef (cfr. Polster & Polster. 1974,
b12.289. cti. Zinker. 1978, blz.163).

Zelfs zonder eni,ee andere vorm van experi-
ment hebben de natuurlijke reacties en inter-
acties r,an de groepsleden het effect dat indi-
viduele leden een besef ontrvikkelen omtrent
hun behoetien. motieven en de manieren
\\'aarop ze daarmee om_qaan. besef dat ver-
anderingsinducerend is. De groep vertoont
hierbij een rrysireirl. die de wijsheid van de
groepstherapeut overstijgt. De groep "reso-

neert' de _sedeelde wijsheid doorheen de ver-
schillende stenlmen. die. in hun veelheid en
r eelzrjdigheid. alle rnogelijkheden aspecten
reflecteren die in deze situatie beschikbaar
zijn. Het kan niet anders dan dat de _eroeps-
leden verrijkt u orden door deze 'resonantie'

t Poister & Polster 197 1. blz. 289).

-1. Groepsletlett ïretlan in udieJ'contttct nrct
elkrarr. De Gestalttheorie beklerntoont dat
groei en verandering plaats heeft op de
contactsrens orsanisme-wereld. d.i." the
ittreructittg .t-iekl" (Perls-Goodrnan. 1951.
blz.ll8. e.\'. ). In dit interagerende veld. dat
sevormd u'ordt door individu én omgeving
die op elkaar u.isselwerkend betrokken zijn.
ontu,ikkelt zich immers elke parhologie
lWollants. 1986). Het is het hernieuw'd con-
tact met.u'at mij is en rvar lnog) niet mij is.
dat rnij uitdaagt tot nieurve manieren van uit-
u isseling. die berer passen brj bU rnijn be-
hoefïen. Perls-Goodman beklemtonen her-
haaldel ij k dat Gestalttherapie het t, e rs c h i I I e ncl
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zijn als uitgangspunt ziet van groei. Indivi-
duen bestaan slechts en ontwikkelen zich door
in het interagerend veld om te gaan met wat
anders is dan zijzelf, om daar mee uit te wis-
selen en zo in hun behoeften te voldoen. Laura
Perls drukt dit zeer compact uit: "contact is
de erkenning van het anders-zdn, is besef van
verschil" (1992, blz. 84). Identiteit en 'zelf-
ervaring' is resultaat van verschil.

Elk individu heeft in zijn relevante conrexr
geleerd om door bepaalde gedragin_een in
deze opgave te lukken. Vele van die gedra-
gingen zijn vastgevroren denk*, houdings- of
gedragspatronen geworden, waarmee hij een
zeker evenwicht gevonden heeft in contact
met zijn wereld. Fritz Perls noemde deze pa-
tronen 'fixed Gestalts'. Deze zijn. op volu'as-
sen leeftijd en in het steeds veranderende veld
or_eanisme-wereld, niet meer geschikt. De
cliënt doet namelijk alsof het veld (hijzelf en
zijn wereld) niet veranderd is. Zijn angst is te
groot en het compromis is de oude gedrags-
oplossing, die nauwelijks behoeftenbevredi-
gend is. Laura Perls ziet hierin de belan_erijk-
ste opgave voor (groeps)therapie: "het om-

-qaan met gedragspatronen die. om welke re-
den dan ook. niet ten volle geïntegreerd zijn
in de achter_urond van een persoon of een
groep" (1992.b1. 86), ze vorïnen vast_geroeste

patronen waardoor personen of _eroepen niet
in staat zijn hun veranderende situaties en hun
behoeften daarin op een flexibele manier te-

_gemoet te treden.

Gestaltgroepstherapeuten geven speciale aan-
dacht aan de manieren waarop _uroepsleden
contact aangaan of vermijden. welke potro-
ttenhterin ontwikkelen en hoe contact bevor-
derd kan worden. Ze zijn als sroepstherapeu-
ten altijd bezig met de manier waarop de rve-
reld meegedragen wordt door de cliënt en hij
met de wereld begaarl is. en hoe dit te mer-
ken is in zijn gedrag. De Gestalttherapie-

-sroep is een omgeving bij uitstek om het con-
tact organisme-wereld te actualiseren en te
bestuderen, vooral door te zien hoe de indi-
viduen contact maken met de anderen in deze
microcosmos van deze groep.
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Dit is totaal anders in een z_en. Gestaltwork_
shop' waar 'individueel werk' _eebeurt, waar
de deelnemers ver_elijden in een soort toe-
schourvende anonimiteit en weinig of niet
geconfronteerd worden met hun aan de groep
gerelateerd _eedrag. In een reëel _uroeps_eebeu_
ren. met actieve participatie en onderlinge in_
teractie. zal bijvoorbeeld een zrvijgend lid
zichzelf tegenkome n. Zijn verlan_sen om er
bij te horen. zijn an_sst om zich te riskeren, en
zrjn prln brj zijn veriammen. krij_uen een er_
vari n g s b e te ke n i s. 

-se 
re I ate e rd aa n e n _qe ac tu a_

liseerd door het _eroeps-eebeuren en het ge-
dras van de anderen daarin. Zijn gedrag wordt
ook een kracht die op de groep inrverkt, ook
al ervaart de persoon in krvestie zijn zwij-een
als geen enkeie waarde of invloed hebbend
op de sroep. Hij zal besef onnvikkelen daar_
omtrenr. door het sirnpele fèit <jat anderen
gaan reageren op zijn stilzrvij-qen en daar iets
mee doen.

4. Her (tztnrett(lett \.(ot inïerrtc.tiortele e_ype-
ritttetttert tlortr een uctia.Í' betrokkett be,qelei_
der Zinker laat zich hier aan een nteer ac-
tieve en meer vorm_gevencie kant zien. dan ge_
bruikelijk is binnen de experiëntiële Gestalr_
benadering zoals die in Vlaancler.en (lltet name
in de F\lS'r') _uestiilte heetï sekregen. Wij zijn
l'an rnenin-9 dat de groep. cle relatie tussen cle
_sroepsleden. en de or.rdersteunencle aanll ezi_{_
heid r an een _qroepsther.apeut. op zichzelf het
eerste en no_g steeds het beste e.rperintent is
olrl een en'arings- en besefpr.oces te bevor_
deren r\\bllants. 199-3 i.

Het zich ber irtden in deze groep. Itier_en_nu.
is het rnooiste experintent clat groepsleclerr
kunnen rneemakerr. \\'at in .1. ,ier.i.l tlrur_
buiten llet lten gebeurt. r inclt ook hier.plaats.
Het plLrspLrnt daarbij is. cjat tlit expeiirtrent
geber-rrt in een " su/c entet.qelr(.r... situatie
(Perls-Goodman. l9*5 l. blz. lUó e.r.. ). cl.w.z.
een situatie u,iiarin behoefte en angst tot een
relatief t't,iIi.qe nortd.sittrut e sanrenic.,rnen. In
deze.relatief veilige nooclsiruarie kan de deel_
nerrer experirtenteren rnet anclere oplossin_
_qen dan hij uit angst ge\\.oon was. onr aan
zijn behoetien vornt te _se\ en in relatie tot zijn

ll

wereld.

Het groepsproces zelf. en de daaruit voorr_
vloeiende patronen. zijn het materiaaj br; uit_
stek voor exploratie. en zijn het meest 

-9e_schikte experiment (cfr. Wheeler. l99l.blz.
174). Andere experimenten worden in een
groep slechts dan gestimuleerd. rvanneer de
groepstherapeut het noodzakehjk acht voor
de ontwikkeling van het ervarin,esproces in
deze groep. In elk geval zullen zulke experi_
menten bij voorkeur ontstaan uit het 

-groeps_gebeuren zelf , en liever niet het _eer.ol_s van
een vreemde, willekeurige input. \\-e zijn het
met Zinker eens dat ',groepsactie altijrt be_
gint met de aan gang zijnde ervarins van de
leden. eerder dan met een voorafbepaaide ar_
bitraire oefening" (op. cit. blz. 1611.

Ook structurerende. drempeI verlagencle vor_
men (bijvoorbeeld: een tekening laten ntakerr
door alle _eroepsleden van hoe ze zichzelf er_
varen in hun leven. bij het begin \.an een
groepstherapie), moet spaarzaam toegepast
worden. en de be,seleider moet weet hebben
van wat hij daarmee aan input cloet en u e.lke
mo_eelijke consequenties dit kan hebben op
de komende groepspar-ticipatie. Hij zal. inclicn
hij ervoor kiest. ook zor-szaant ciit r oor.stel in
de context situeren. Dit principe rlac nuoir
leiden tot het autoritairr en clir.ecticf in han_
den nemen van het groepspl.oces. ntaar als
rui mteschepping voor de zel fbntcickkencle ca_
paciteiten van de cleelnemers en als r.uinite
voor optimale spannins/ancsthantcr.i n r.

In een Gestalt,qroepstheurapeutisch pl.ocL.s
verplaatst de aandacht zich op een or.srirrischc
wijze van individu naar incliviciLr. en i iLrr de
individuen naar cie achter.-uroncl r an tle !r-()e p
waarin deze in_eebed zijn. elt nual.rle tlaur.tot
leven komende spannin-ten. behoeÍies cn pr.c_
occupaties. Wanneer dan een -troepslid. rn zLrl_
ke Gestalttherapiegroep. in eont{tct kurnr ntet
iets in zijn ervaren. dan is het niet Lrit,rclokr
door de indil,idueel werkenrje therapeLr-t. rne t
uitsluitin_s van <je aniJeren. nocl.r tkror- ec-rr
opgelegd experiment. en ook niet ranLrit tje
achtergrond alleen van zijn Itistorisch r cr.lc,_
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den, rnaar precies door in deze groep te zijn
en door v:at :iclt in de:e gro€p rut afspeelt
(cfr. Polster & Polster, 1974,b12.289-290).

Gestaltgroepstherapie is een expe riëntiële be-

rrudering. met weliswaar een actieve. mense-
lijke. betrokken en zichtbare aanwezige
groepstherapeut. die waar nodig is ook een

vorm/experiment kan voorstellen aan de

-sroep of leden indien dit wenselijk is voor
beide en slechts nadat de natuurlijke _eege-
ven relaties in de groep en het gebeuren zelf
geen uitkomst bieden als natuurlijk experi-
ment (cfr. Wollants, 1993). We vinden het dan
ook ontzettend jammer dat in het nieuwe
nederlandstali_se Handboek Groeps-Psycho-
therapi e. de Gestaltbenaderin g 

-eeran_gschikt
rvordt onder de actier,e methoden en dat de

de redactie daarmee tu,ee misvattingen ver-
sterkt: Gestalttherapie is eerder een geheel van

methoden dan een coherente psychotherapeu-
tische benaderin_e. én Gestalttherapeuten zijn
actieve'methodiekers'.

Aandachtspunten voor een Gestaltgroeps-
therapeut

In de hiernalolcende aandachtspunten be-
klerntoon ik die aspecten. die voor een expe-
ri ëntiëe I Gestal t groepstherapeut be I an_urij k
kunnen zijn. Ik _ua voorbij aan. ook belangrij-
ke. aspecten van bevorderende groepsfacto-
ren. alsook aan aspecten van -uroepsontwik-
keiin_e.Deze aspecten gelden voor alle groeps-
benaderinsen in de ps1'chotherapie en de geïn-
teresseerde lezer vindt hierover voldoende
literatuur br1 \ilom ( l98l). Berk ( 1986. I 992)
en Jon_eerius t1993).

Als achtererond vooronderstel ik eveneens de

*crondholrdingen die in de Gestal ttherapie- I i-
teratlnlr beschrer-en zijn r,oor de tlierapeu-
tische relatie (zie o.a. Yontef. 1994). Ze zijn
vanzelfsprekend r,an belan§ in de _sroeps-
therapeutische sessies: de levendige aanwe-
zigheid r,an de therapeut als persoon. zijn
onvoorin-genonten aandacht. zijn respect en
ondersteunin-e. zijn lieidevolle contiontatie,
zijn gedoseerde frustrering van de cliënt, zijn
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aandacht voor het lichamelijke ervaren en

besef, en zijn aandacht voor de beleving in
het hier-en-nu.

Bij hetbeschrijven van deze aandachtspunten

heb ik een groepstherapeutische setting voor
ogen, waarin eenzelfde groep cliënten, met
liefst twee groepstherapeuten (man en
vrouw), gedurende langere tijd (min. 45
groepsuren) samenkomen, om met vrij ernsti-
ge problematieken bezig te zijn, en met het

doel herstel te bevorderen van wat bescha-
digd is, verloren is gegaan. ondergesneeuwd
of afgesplitst is.

l. Interactie bevorderen ïussen de groeps-
leden

In tegenstelling tot de Fritziaanse' manier van
weïken, die helaas in de Nederlanden no,s veel

verspreid is, stapt een Gestaltg roepstherapeut
af van het exclusieve individuele werk in
groep. Hij nodigt deelnemers expliciet uit om
ten alle tijde te paÍiciperen. Hrj is terughou-
dend in zijn interventies en _eeeft daardoor
impliciet de ruimte aan anderen om te reage-

ren op wat iemand zegt of doet. Ook zo_ee-

naamde niet-gewenste reacties kunnen een

gebeuren in gang zetten dat anders niet zou
voorgekomen zijn. Complementair aan de

groepstherapeut, gaat de _qroep dan als thera-
peut fungeren. de therapeutische rol wordt
minder exclusief aan de groepstherapeut toe-
bedeeld (cfr. Rosenblatt, 1975. blz. 90).

Een Gestaltgroepstherapeut zegt zo weinig
mogelijk en zoveel als nodig is. Er is kans
dat, als hij langer zwijgt, groepsleden \\'aar-
devolle tussenkomsten doen. en dat de -eroeps-
leden leren therapeut te zijn voor elkaar (cfi.
Rosenblatt, op. cit.,blz.94). Toch is de groeps-

therapeut noodzakelijk. Voor sommige leden

is praten en gehoord worden al een hele bele-
venis. Daarom is het, bijvoorbeeld, belan_s-

rijk dat de groepstherapeut het beleven-erva-
ren van de groepsleden beschermt ten aan-
zien van andere groepsleden die dat ervaren
willen afpakken. doven. oplossen of veroor-
delen. Hij doet dit echter zeer voorzichtig en
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op een manier dat de deelnemers zich niet af_

-eestraft voelen voor hun inbreng. Zo leren
de e I nemers re_eel ij kertrj d ook on wankel ij ker
te staan voor het ei_sen ervaren, en dit niet
voonijdig door hun interne criticus de nek om
te wringen i

De interactie ,eaat zich steeds meer ontwik_
kelen tussen de leden. de aandacht verplaatst
zich op organische wijze van individu naar
indir,idu. een _qroepssessie gaat haar eigen
stroom vol_een en de therapeut gaat mee met
deze srroom (cfr. Rosenblatt. btz. 92). Hij in_
tervenieert ter bevorderin_s van het _eroepspro_
ces. soms door de aandacht van het indivdu
weg te nemen en meer naar de _uroepsgrond
te gaan. soms door de spanningen tussen be_
paalde leden 'te verralen. naar §.at zich in het
al-eemeen in de -eroep r.oordoet. als een ui_
ting van iets waar meercleren nu tnee zitten.
enz.

2.' AJge.stenttl' urunre:.i g _:ij rt

Een GestaltgrueT;.stherapeut is r.oortdurend
waakzaam aanu,ezi-e. Hij verplaatst zich zo
volledig mo_eelijk rn de behoetten van de
-eroepsleden en de _sroep. Hij besli.st op basis
daan'an of hij tussenkornt of nier tussenkomt.
op een manier die past bij de itcrlrele behoef-
ten en moeilijkheden van de Ieclen en van de
-eroep-als-_teheel. bij de n.ranieren \\.airrop ze
daarrnee orrl_sarln. alsook bij het nir eau van
hun ervaren.

Bij dit 'af sesrernd aanu ezis_2ryn. u il ik twee
pllnten belichten:
2.1. nir ealls \ritn interventies
2.1. at.stand tot ervaren

Ad 2.1 . 'At_sesternd-zrjn' 
is onrzertencj belang_

rijk bij de Àelr:c yutt intr,t-t.t,nrri,.r. pr.esent zijn
en 'af_gestentd zijn' maken dat een 

-groeps_therapeut kan Lritrnaken uelk soort irrïerven_
ties de groep nodi_s heefi. Gestalteroepsrhe_
rapie is rneer dan indir. icjLrele tÀerapie in
-sroep. het is ook _ueen therapie tjie ziclh uit_
sluitend en alleen op _irroepsnir.eaLr ncht. Het
is een optimale en at-gewosen mixing van in_

I-+

dividu-gerichte, interrelatie_gerichte én
. groepsgerichte aandacht en interveniëren. AIs

Gestaltgroepstherapeut kan ik minstens voor
drie niveaus van inten,enties kiezen: indir.i_
dueel niveau, interpersoonlijk niveau. groeps_
niveau. Daarenboven kan ik nog kiezen op
welke plaats ik deze interventies plaats : op
de locus van het individu. tussen personen.
of tot de groep.

Bijroorbeeltl: een jon_ue \.rou\\. (NIuria) mer
incestueuze en,arin*e wordt in de be_einlhze t,an
een groep door een man (Jan), die heel eerlrjk
probeert te zijn. geconfr.onteerd: ..ik vinci r rou_
wen zoals jij niet aantrekkelijk... De _sroeps_
leden schrikken en zrvijgen. Maria ri,ordt bleek
en buigt het hoofd. Er zíjn r,erschillende inter_
venties mo_eelijk. Te-sen Maria: een poging onr
haar _eekwetste _gevoelens te vertoikL,n. tegen
Jan; een pogin_r om zijn ervaren te cxplicite_
ren. te_gen Maria_Jan; een bevorclcrende com-
municatie tussen hen op gan_c proberen te trek_
ken. of te-een de 

-uanse gro.p, i.t, r.envoorden
l,an de angst om zichzelf te latc,n zien en rcsc_
Iijk te kwetsen of gekrvetsr te wordcn. Dczc
laatste interventie is een intcrvcntic op -!:rocps_niveau. maar ze kan gcpl(tu:.\t wordcrr naar dc
groep. naar Jan. naar Maria of naar bcicle,.

Het 'af-eestemd zijn' van de Gestaltrroeps-
therapeut bepaalt of hij zich eercleui,t .i.f.r_
ten op intrapersoonlijke. interpersoonlijke of
groepsaspecten. Vanuit Gestalttheoreti^sch
standpunt is die interventie,gewenst. die hier_
en-nu. in deze _sroep met deze groepsleden.
en met deze voor_erond/ach tergrondai pec ten.
het meest _seschikt is. om zor,,,el cle 

.arvarenes.

van de individuen als van de groep te bevorde_
ren. én die te-selijk de _rroep in siaat srelt een
optimale leeromgevin-u te blijven. lret opri_
male an_sstreductie.

Etrke le concret? yrtot.ltt,r,lilt,tt.. in het bcgirr ziln
_uroepsleden nog in een afiastÍirsc. d" iï,r.."._
ties rnet elkaar zijn ecrcier le sitLrcren in een
soort cliché-laag (pu.rls. 1973t. Het zor-r nier
goed zrjn in deze faze cliepgaand intiil iducel
werk te rnaken van ile kortstondige onthLri_
lin-gen die individuen laten zien. rvinr ze zijn
nog in het spel van het al'§,uchtencl tcsten van
de anderen en de uroep. Ontgekee-rd zou het
ook niet ,eoecl zijn individLrele leden niet af te
re[lrren wanneer ze te vlLr_t in hLrn blootje ko_
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men te staan. Ik herinner me als voorbeeld hoe

bij een beginnende groep, een groepslid zei
te-sen een zich te vlug en te diep blootgevend
ander groepslid: "ik voei me niet veiiig. ik zit
hier nog met mijn overjas aan. en jij komt al

meteen in je blootje binnen. ik ben nog niet
bereid om met jou mee te gaan". Daarmee gaf
deze deelneemster ook een groepsbehoette
weer. En mocht zij dit niet ingebracht hebben
dan zou de groepstherapeut zelfeen inten'en-
tie doen die te vlugge blootstelling aÍhoudt.

Het zou evenmin goed zijn in de begintase al

te r eel duidingen op groepsniveau te doen. De
groep is daar nog niet en het zou geÍuisen van

een 'slechte at.stellin-c' r'an de eroepstherapeut.
Het zou de angst-spannin_e verho,een.

Vanuit dat oogpunt is het ook belangrijk bij

-ÍIroie angst nreer indir idueel ondersteunend
tussen te komen.Veel groepsduidingen in de

becinlase. \r'anneer de leden nog athankelijk
zijn r an de begeleider. r'erhogen niet alleen de

anssl. maar ook de athankelijkheid. Daarenbo-
ven roelen de indiridueie leden zich repas-
seerd in hun indir iduele zorgen en behoetien
\\'anllÈcr dc therapeut constant op breder ni-
veau tussenkomt.

Ook omceke'erd kan de CestalttherapeLrt niet
'afgestenrd' zijn op de groepiledcn \\anneer
hij t an in den be-Írinne alleen maar intc'rr cnieelt
op indir idueel nir eau. en dlarnrc'e r oorbijgaat
aan bekonrnrernissc'n die relen tegelijk hcb-

ben.

Afgestemd aan\\'ezic zijn en mee participe-
ren in \\,ut er sailrlde is. r'anuit de behoetten
Èn rnogelijkheden valt de leden of de totale

-croep. helpt rle GestaltsroepsthertpeLlt Ltit te

maken ol individuele leden L\f eelt sroep klaar
zijn voor eerl iltterventie etl hoe die interven-
tie er on-ger Èer zltl moeten uitzien. en tot rvie
die best _cericht wordt. Elke ingan_c _seefr an-
dere mo_uelijkheden. maar heeti toch effect
op alle delen r an het geheel en op het _seheel:
een verhelderiltg op het ene ni\ eau heeti zijn
effect op gelijk rvelk ander betrokken nir eau.

Dit -eeldt voor beide richtingen: van cie croep-
als--seheei nÍlar haar leden. \'ítn de leden naar
de groep.

,kl 2.2. Afstutttl toÍ en'uritlg ett groepsont-
vikkelittg: de ontrvikkeling van de sroep kan
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beschreven worden als een steeds kleiner
worden van de afstand tot de congruente erva-
ring van zichzelf in het veld. [n het begin is
er weing contact met het eigen ervaren. men
praat over, is bezig met feitelijke inhouden
en gegevens en men klampt zich daar aan vast
(cfr. Pagès,1963, geciteerd in Remmers-
waal,1982, blz.I54-155). De deelnemers ver-
mijden het om hun gevoelens en behoeften
uit te drukken. Wanneer het toch gebeurt
treedt er een of andere reactie op om vroeg-
tijdige gevoelsuitingen terug op te tillen naar

een meer rationeel niveau (bijv. door te ver-
algemenen, door vragen naar feiten te stel-
len). De eerste pogingen om met gevoelens
bezig te zijn, zijn eerder onrechtstreeks: men
praat over gevoelens van anderen buiten de

groep, verhalen over anderen of over zich-
zelf in een andere situatie.

Vol_sens Pagès volgt dan een periode \\,aarin
deelnemers wel meer hun gevoelens gaan in-
brengen maar eerder nog in verklarende vorm.
om tenslotte te komen tot het con_qruent Llit-

drukken van wat zrj op dit moment in deze
groep ervaren (doorleefde ge voe I en s/be hoe t'-

ten), zonder rechtvaardiging of rationalise.-
ring. Zelfs als het gaat om _ge\/oelens en relil-
ties uit het verleden of daarbuiten. w'orden
deze beleeÍd als gevoelens die er nu zijn ell
er altijd geweest zrjn (cfr. Perls-Goodrlan.
195 I ). Dit is ook de betekenis van de terntL-n
'hier-en-nu','awareness' en'actualisatie'. die
veelvuldig in de Gestaltlherapeutische litera-
tuur voorkomen. Het gaat om de (her)beler ing
in het hier-en-nu van de nog steeds actuele
behoeften/verlangens/gevoelens, die precies
nu in deze groep figuur worden.

In de praktijk van de Gestalttherapie-in-_uroep
wordt door ondeskundige begeleiders nogal
eens gezondigd tegen het zich af.stemmen op
het groepsritme en de afstand tot het erYaren.
door de norm van het hier-en-nu en het spre-
ken in directe taal te poneren van in het be-
gin. en door groepsleden daarop dwingend te
coruigeren. Dit verhoogt de angst en bevor-
dert afhankelijk en meegaand gedrag naiir de

therapeut, het inslikken van nieuwe introjec-

l5



ten ter vervanging van de oude. Het niet res_
pecteren van de vanzelfsprekende weerstand
van een groep tegen vroegtijdige expressie
van moeilijke gevoelens/behoeften vertraagt
de groepsontwikkeling. Het is ook tegenge-
steld aan een ander belangrijk GestaltinziCht:
bezig zijn met'.the obvious,,, met datgene wat
voor ons ligt, en beginnen met wat er is, dat
bevesti_een, en ondersteunen, om zodoende
het proces verder te kunnen laten ontwikke_
len. Deze weerstanden moeten juist erkend
en -seaccepteerd worden want ze behoren tot
de normale ontwikkeling van een groep.

Enkele yoorbeelden: voortijdig doorprikken
van het zalige groeps-eevoel. of het veroorde_
lend afwijzen l.an afhankelijkheidgedrag.
Zulke interr enties maken cie _eroepstherop.rt
plots op een binnenclringende manier voor_
grond in de groep. de aroep confronterend met
aspecten tvaar ze ( nog ) niet mee bezig zijn, en
hebben als effect dat rroepsleden nog meerhun
reële bekonrrlernissen t,erber-uen.

Omcekeerd is het ook belangrijk. dat de Cestalt-
groepstherapeut de groep niet lan_eer dan no_
di-u in bepaalde gedragspatronen bevestigt. Hij
zal sensitief zijn op alle signalen die erop wij_
zen dat _croepsleden aan een nieurve .fase, 

toe
zijn. Een bepaalde tase in een groep kan zo
aansenaant zijn (r.eel ondersteuning. veel
\\'arntte. _eeen contlict of negatiet,e conÍionta_
tie. en _uroepsleden die toecl zorg voor elkaar
drugen ) dat u.'anneer groepsleclen elkaar begin_
nen re kritiseren of zich -uaan difterentiëren.
de therapeur no_s nier -sereed is. Zo kan hij tus_
senkonren op rnanieren die de firsie bevesti_
gen eerder dan het verschillend zijn. Of. om_
gekeerd. kan hij de groep vroegtij<lig lbrceren
naareen tase varr ditterentiatie. \\.altneerze nog
niet genoe-s fèr.st se\ ierd hebben lnet hun sa_
nrenhori-Írheid.

Bij het zich af.stemnten kunne n. k)t slot. en_
kele rragen helpend zijn:
Hoe voelt de atmostèer in deze ruimte,l Wat
zou ikzelf wel of niet durven inbrengen als
groepslid? Waar zou ik ban,e voor zijn? Wat
ervaar ikzeif als therapeut wanneer ik hier zit.
waaineem en sewaarword? Wat heb ik no_
di,s'l Wat zouden zij nodi_e hebben,l Wat hangt
er no_q van vori_qe sessies,l Van wat is dit ge_
drag mo_selijk een uiting,? Hoe past dit ge_

t6

drag van dit lid bij de groepsbehoefte? Welke
norrnen en taboes ervaar ik? Wat keert steeds

i terug en hoe gaan ze er mee om? Hoe word
r ik zelf ingeschakeld in het patroon van op_
i lossingen? V/at zegt het over de groeps_

grona dat deze bepaalde interacties nu, ofre_
gelmatig, voorkomen? Wat en hoe kan ik for_
muleren om te helpen dat daar vooruitgang
kan in komen? Enz. ...

3. Aandacht geven aan pafionen

"Een Gestalnherapeut is op de eerste plaats
eenwaanrctner van potronen, . van zodra hij
begint te luisteren naar en aandacht te geven
aan deelnemers en hun interacties" start hij
bij zichzelf een proces dat kan omschreven
worden als "het zien van terugkerende vor-

, 
*.n, patronen" (Fagan. 1970, blz. gg).

In het actuele ervaren binnen de groep kornt
de aanwezige behoefte. de vrees en de resulte_
rende gedragspatronen naar boven. Het is
door zich te concentreren op de concrete vorm
en structuur van het actuele ervaren van deel_
nemers en groep, dat de Ge.stalt_eroepsthera-
peut contact krijgt met wat ze nodi,e hebben
om verder te komen (cfr. perls_Goodman. blz.
284,b12.236). In die zin reveleren de steed.s
weerkerende patronen. die waargenotnen
kunnen worden bij de deelnemers en de to_
tale groep, wat deze nodig hebben om in pro_
ces te brengen, te verkennen, te contacteren
(Wollants. t989).

Dit aandacht geven aan patronen gebeurt niet
zozeer vanuit de theoretische schema.s en op_
vattingen van de therapeut (hij zou dan te vlu_u
naar classificatie neigen). maar vanuit het ei_
_een volledig aanwezig zij.n. her zich ver plaat_
sen in individuen en gloep en proeven hoe
dat voelt bij zichzelf (empathie. inclusie).
daarbij rekening houdend met alle interactie_
niveaus die waarneembaar zijn: enerzijd.s de
interacties tussen een persoon en zijn lichaam.
tussen zijn Iichaanishoudin-e en de_eene tot wie
hij zich richt, tussen zijn mimiek en war hii
ze_qt. fussen de oogrichtin_e en groep. enz.. en
anderzijds tussen persoon en -troepslici. tus_
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sen persoon en groep. en tussen -sroepsleden
en groepsleden.

Ook hier wil ik enkele punten belichten:
3.1. Oo,e hebben voor niet-verbaal gedrag

3.2. Oog hebben voor blokkering
3.3. Oo,e hebben voor wat ontbreekt
3.-1. Oo-e hebben voor stereotyperingen
3.5. Oo_s hebben voor polaire aspecten

Ad 3.1 . Een Gestaltgroepstherapeut heeft oog
voor niet-t'erbaal geclrag, zowel van indivi-
duen als van _sroepen. Non-r,'erbale expressie

geeft directere toegang tot niet onderkende
behoeften. Zoals een s\/mptoom onthult en

beschermt tegelijk (Perls-Goodman. 1951,

blz. 284). zo ook heeft het niet-r'erbale ge-

drag een dubbelfunctie: zou'el bescherming
als uitdrukliin-e. Op individueelviak geeft het
niet-r,erbaie ons informatie over de groeps-
deelnerher. over wat er mogelijk aan behoet'-

ten/impulsen/r'erlangens/gevoelens in hem
om_saat en hoe dit al of niet in overeenstem-
ming is met de inhoud van \\'at hij brengt.

Op _eroepsniveau is het belangrijk te noteren
dat ook een groep als geheei zich niet-ver-
baal kan uiten. door bijvoorbeeld zich niet aan

uren of andere grenzen te houden. door tel-
kens te lachen bij bepaalde thema's. of een

:pel op het getoun' te gaan zetten. Dikwijls
zijn dit s)'mptomen. "r'erhulde uitingen"
r Pagès. 1975. blz. 5 I ) r'an een probleem. waar
ze tegen aan botsen. teru'ijl ze bang zijn voor
een meer bevredigende oplossing. Een groep
neemt toellucht tot non-\'erbaie erpressie
\\' a n ne er z e o n be rv u s te 

_s 
roe p s s p a n n i n 

*c 
e n w i I -

len r.riten. Dit is veiiig. §'ant niet recirtstreeks
lhoudt rekening met de angst en beschermt),
rnaar is toch omgaan met de spanning
(brengt naar buiten). Spelvormen hebben ook
een rnobiiiserende r,raarde: ze maken het de

deelnerners mogelijk. zich later. direct en dui-
delijk te uiten met retèrentie naar het niet-
r erbale _uroeps gedrag.

.\d 3.2. Een Gestaitgroepstherapeut iet op pa-
tronen die gestalte geven aan een blokkerittg,
n aarin behoefie en an_gst ber,roren rvorden.
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Hij heeft oog, zowel voor de onderliggende
verlangens, als voor de angst. Met dit alles in
zijn achterhoofd doet hij een interventie die
hier op inspeelt: deblokkeert, ondersteunt, uit-
nodigt, opentrekt. Op het niveau van de groep
is er dikwijls een verband tussen de patro-
nen, die één of meerdere groepsleden laten
zien, en de meest voorkomende behoefte van
de groep-als-geheel.

Een voorbeeld: een groep blijft hangen aan een

lid dat altijd intellectualiseefi, ver van eigen
gevoelens blijvend, pseudo-empathische tus-

senkomsten plegend wanneer andere leden
dreigen in hun gevoel te zaklien, met telkens
als resultaat dat het en'aringsniveau erg op-
pervlakkig blijft. Wanneer de Gestaltgroeps'
therapeut (wat dikwijls gebeurt) dit groepslid
gaat contionteren met zijn gedra-e op zichzell.
dan wordt zijn rol bevestigd. Vanuit groep-als-
geheel-standpunt is het beter te interveniëren
op de groep-als-geheel door te focussen op wat
de groep én de individuele cliënt in kwestie
samen aan voordeel halen uit dit gedrag. en

wat kan gewonnen worden door ook het ge-

drag van de andere groepsleden te veranderen.
Want nu blijft iedereen in feite van hun onder-
liggende behoeften af. wordt de angst daarvoor
gereduceerd door een rve I i srvaar bevredi gende

maar beperkte oplossing. De persoon in ku'es-
tie kan immers dit gedrag alleen maar verto-
nen rnet de steun van -sans de groep. ook al

gaan ze er telkens te-eenin. waardoor ze tege-
lijk zich van hun eigen ervarin-§sproces laten
wegleiden.Het betretfende lid wordt een
'scapegoat' (een zwart schaap dat gcbruikt
wordt om van broodnodige oplossingen weg
te blijven). Groepsleden hebben de neiging hun

bijdrage niet te erkennen bij het ontstaan van

een zwart schaap. Een mogelijkheid: "ik merk
dat Piet regelmatig het rvoord neemt wanneer
iemand van jullie dreigt in zijn gevoelens al te
dalen. Jullie nemen Piet dat erg kwalijk en sarn
met hem in discussie. Ik lraag me af of het tlat

is wat jullie willen'1"

Het is onze taak als therapeut de meest yitale

delen van de persoon aan te spreken.
Welnu, het zijn de pathologische stukken die
precies in hun pathglogie een enorme vitali-
teit en creatieve aanpassing vertonen als be-
hoeders van het zelf. In de gefixeerde ant-
woorden, in de symptomen heeft de cliënt zijn
beste zelf geïnvesteerd (Perls & Goodman.
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1951, blz. 294). Daarom moet de therapeut
speciale aandacl
de cr iënr .on,o., ffi :iri:,':{;;i::,:i
de anderen en met de therapeu,-r..ïUf hU opdeze manier toch contact probeert te maken.Als _eroepstherapeut gaat hij én in deze pa_tronen mee (bevnt. oordeelt niet, accepteert,

respecreert), terwijl hij weigert erin opgeno_
men re worden. Fritz perls noemde dii ,ge_
doseerde fru strerin_e., van ae cf i enit vermij_
din_espo_uingen (perls. lg7 3).

Ad. 3.3. Oog hebben yoor »,ot otttbreekt:
Gestaltgroepstherapeuten letten op alle aspec-ten van het veld (individu_g.o.pi. ÀiL r.no_menen in dit veld zijn potóntieet 

"uen 
..1._

iiï3:ffi 11,ï,i_iiï:i:ï,::i? jffi :;*(bijr oorbeeld: onderlin_e. tonrronioii", or ineen andere fa.se: het aficheid n.r.r, een ,
-sroep doet alsof ze eeuwi-s bij elkaar blijfr).Wat ontbreekt in de totale sitLratie geett ons

occupeen en hoe ze
voo rÈe e r d ., "-;;; ; iliij"-'i;ï'i: :tï :'[a1n\.

Het is dan belan,erijk dat de Cestaltgroeps_
therapeur de groep lielpt het onru..i.nou ron
l. Sor11. onder ogen re zien. en in haar schootte realiseren. Dit kan alleen _eo.a lrkt"n otnde groepsrherapeur afgertemà i, opï. groep(zie hierboven). De groep ,. 

",:o._.Iri;Ai-e methet ontbreken<je confronteren. .n7# op eenmanier die niet klopt raet hun en,aren. tempoof rnogelijkheclen. zal niet go.a uupot t.r.
Al 3.1. Oog lrcbbett t,oor rt?,./,,,r\.,,,, .

voorarino.l,orn,J,liilJ:fi 
J',íJ;::::;r',:,:^:,';;:';

de _eroep.sleden naar elkaar. en hoe ze <jezeaan elkaar ople_ugen. In vrijwel uri. g;o"p"n
::1,., 

bepaalde groepsleden verrolkers wor_oen Var) bepaalde groepsnonïen. en anderendaarmee te lijf grÀ. H., is niet zozeet-dat ernormen/r-envachtin-een naar elkaar toe be_staan. maar dat deze sÍe.".,r.,-- ,,^r.-^1.
rn ee bre n ge,,. di. ;. ; ;fiï;ïiï:.liï.ïl iil:nen krij_een. Normen zijn àelan_u,.ft. miOO._Ien tor zelfi.egulering. Het i.s ,i, ï.r.,n_n oo,
l8

de groep niet vast blijft hangen aan de be_staande norïnen. Dikwijls zijÀet normen dienuttig waren voor de gioep"in een vori,e sta_dium, maar dysfunctiJneei *";;; wanneer
de groep verder wil ontwit teten lHuctabay.tee2,btz.3t l). De sroep ,;;;;;à;.en soorrgevangene van haarei_een dwin_eende normen.die contraproductief g.*o.o.,i-rf r. ro n,3r,.

de norm dat men alleei uunui, r,;i :_;r;", ;:;praten. de verwachting dat r.n .i-.f,r.lf ont_hult, dat men alle,
re asere n, *"" n u*ï Il# :ffi :x ïï.,,ïï
staan, of omgekeerd: dat ,.n ,*oo, *o",confronteren, etz. Het is *"nr.riï dat deGestaltgroepstherapeut, zowel in woord alsvoorbeeld, de ontbr.ekende pool in Oe groepstimuleerr, en dat hij de _n.o.prl"à.i ono.._steunr die dit gedrag (wilien; ï..tonen. Hi",raken we een volsend belangrryï rrp.., urnGestaltgroepsrherapie: r.,.t inlgr.;ï'uon r"_gensrellingen (cfr. Van praag. igq:).

,Ad 3.5. Integrcren van rcgettpolett: ditis eentypi sche Gestal tthe.opörir. rr.' -n]ïu.r, t..reeds geformuleerd doàr Fritz p.riïinrq+2.
Alle gedra_espatronen die fi-tuur *o.O.n. n.n_
!;:.:.r.P^rlairere_eenhan,uer-ina.r.r,i.,_o.on,r(1947. t969, btz t7_20;. O. à_**O"ol vanwat gedemonsrreerd wordt in fr.i-*,f,:og vanindividuen of van wat voot_sroncl wordt in een

:1o.p. 
is onvermijdelijk aanwezi,g inï. r.t _

ter-erond. en kan dus op elk moment voor_
_erond worden.

PTl..n tegenpool besraan samen. ze zijn ver-schillende aspecten van dezelfrje realiteit. zestaan dialectisch tot elkaar: ," uo,l,r.n ,i"polen van eenzel-fde conrirl;;'en zi;ndaarom niet contrad ictori.sch 
t u r.;oii.r * r.." f i i ten 'autonoom' zijn twee.relati"*i;..n" ,.ur_

fluentie' en ,isolatie, 
zijn trvee manieren ornde wereld te contacteren). In h"t oongrrn ,,anhun wereld en in het contacteren van hun be_hoefien daarin, hebben inair,,a,,.i' r,*rr,;,,

yoorat één zijde vtn de polariteit oni*ir.r..ra.
Z." r:*.daartoe 

_eekomen door hun contacten
met belan_srijke anderen in hun leven. Z" ,top_pen verder al hun energie in het zicir nlinrtna-
ven door eenzijdige gedragspatron.,.,. ,rr., ,,..
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waarlozin_s van de andere polen. Dikwijls
hebben ze wel weet van die andere kant in
zich, maar ze zijn er bang voor. Gestaltthe-
rapie is geïnteresseerd in alle kwaliteiten van
relatiewijzen. en helpt cliënten zich deze te-
ru-q toe te eigenen. zodat ze meer flexibel en

met meer r,rijheid de wereld te_semoet kun-
nen treden.

Op groepsniveau betekent dit dat de Gestalt-

-qroepstherapeut ook de _sroep als geheel zal
stimuleren om de polaire aspecten. die nodig
zijn om vooruit te gaan. uit de achter,qrond
tot voorgrond te maken. Groepsthematieken
kunnen -eezien worden ais polaire aspecten
van dezelfïe behoefien. Uit literatuur (zie o.a.
Berk. 1992: Jongerius. 1993: en Remmers-

"vaal. 
l98l als overzicht ) weten rve dat _groe-

pen en leden regehnati_e met dezelfde thema's
te maken hebben. Sommi_ge fasenmodellen
zien dat eerder lineair sebeuren (Bennis &
Shepard. Tuckman). andere meer circulair
( Ezriel. \\'hitaker en Lieberman).De Cestalt-
therapie stelt. dat dezelfde thema's teru_eko-
men -sedurende het ganse proces van bi.i el-
kaar kornen. ntilar steeds in nieuwe gedaan-
ten (Kepner. 1983. ctl'. Lambrechts in dit num-
rner). Wel is het zo dat in bepaalde perioden
van een _sroepsotlt§,ikkel ing bepaalde thema's
en de daarbij horende _redra_espatronen (op-
iossingen ) r'erhoogd teruskomen.

Voor een Gestalttherapeut is het een centraal
geqeven dat de groep nioet geholpen w'orden
de ontbrekende pool te inteqreren. zonder de
donrinante pool daaront op te geven. De
Gestaltgroepsthertpellt zal dat niet sturend
doen. ntaar op de eerste plaats door eroeps-
leden die aarzelend nieuu'e oplossingen uit-
probereu te ondersteLlnen en door zelf voor-
beeld (moclel) te zijn in t'lexibel gedrag (open-

gesloten. nabij-afstandelijk. enz.). De Ge-
stalttherapie is geïnteresseerd in zowel de ver-
schillen. als in de onderlinge afhankelijkheid
of betrokkenheid van de polaire aspecten van
h e t'n' e I d o rg a l"r i s m e - 

_r 
ro e p/o m 

_e 
e v i n 

_u 
. H e t z i c h

lclsmaken r-rit gepolariseerde. _sefixeerde po-
sities en bijbehorend gedra_u betekent vero-
vering van vrijheid op drvingende patronen
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(uit het verleden) die een onbevredigende
oplossing betekenen. Elke therapiegroep is

een conglomeraat en een spanningsveld van
tegenstellingen, die zowel in de totale groep
als in de deelnemende individuen werkzaam
zrjn.

De twee belangrijkste tegenstellingen in
groepstherapeutisch verband zijn: enerzijds,
een grote behoefte om opgenomen te zijn" ver-
bonden te zijn, erbij te zijn,te mogen samen-
vallen (afhankelijkheid, fusie, confluentie.
union), en anderzijds, eenzelfde grote behoef-

'te om anders te zrjn, om onderscheiden te zijn,
verschillend te zijn, gescheiden te zljn (auto-
nomie, zichzelf zijn, individu zijn).
Daarbij hoort de angst. enerzijds bij te grote
versmelting (versmeltingsan,ust), anderzij ds

bij te grote gescheidenheid (isolatieangst). In-
dividuen kunnen in een van beide extremen
terechtkomen. zo ook groepen: confluentie-
angst leidt tot zich terugtrekken, zich afslui-
ten. zich isoleren; isolatiean,sst leidt tot zich
niet differentiëren en fusie (cfr. Swanson.
1988). De Gestalttherapie is in deze _eedach-
tengang beïnvloed door Otto Rank (Polster

& Polster, 1973,blz 314): therapie helpt de

cliënt (groep) om de afgesplitste en onrei_een-

de aspecten van zichzelf te herintegreren in
de relatie persoon-wereld. Deze ontei*sende
stukken zijn de te-eenpool van de dominant

_geworden manieren om het veld te contilcte-
ren.

De groepsdynamicus Benne ( 1964) stelt dat
de -eroepsontwikkelin_s gaat v cut 1to I a ri te i t
rruar parado-r. Gedachte die helemaal cohe-
rent is met de Gestalttherapeutische literatuur:
herstellen en groeien is steeds beter om kun-
nen gaan met de tegenstellin_gen in het leven:
pathologie bestaat dikwijls in het zichzelf
tlxeren in één of andere pool. Rigiditeit is

zichzelf en anderen"vastpinnen in bepaalde
polen. Groepsleden hebben de neigin,e om
zichzelf en anderen. te ervaren als behorend
tot één pool: bijv. de sterken en de zwakken.
de zwijgers en de praters. etz. Gaandeweg
zien groepsleden in, enerzijds. dat ze er baat
bij hadden om dit te doen. en anderzijds. dat
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de andere pool ook in hen aanwezig zou kun_
nen zijn. Zwijgers leren zich uit te drukken
en praters leren luisteren. Groepstherapie is
een goede leemrimte om beide polen te inte_
greren.

Beide ontwikkelingen, zowel die van de groep
als die van het individu, grijpen op elkaar in
en gaan gepaard met een toenemende accep_
tatie van bijv. zowel de angst voor fusie, als
de an_est voor scheiding, die uitmondt in zich
dun en verbinden. Verbondenheid accentueert
immers zowel het _eescheiden zijn als het na_' blj zijn. Dit is de grore paradox in de Gestalt_
visie: mensen ontmoeten elkaar pas en gaan
zich affectief verbinden vanuit hLn geschei_
denheid. vanuit hun conflicten en vanuit hun
verschillend-zijn. Ontmoeting zonder verschil
is een iilusie en een onmogelijkheid. Groeps_
leden 

-saan in staat zijn et[aai r,,olle aandacht
te _geven. nabij en warm te zijn. zonder zich 

i

te laten onderdompelen in het grote samen_
gevoel. of zich door de emoties van anderen
te laten overspoelen of zonder te veel afstand
te moeten nemen.

4. Ortdersteunen en bet,e.stigett

Het algemene doei van Gestalt_sroepstherapie
is: de _sroepsleden te helpen.oiro.ite maken
met de no,e steeds aanwezi_ee behoeÍie én hen
bij te staan -in en door de _sroep _ om deze
behoetie op een andere ,roii.. in de om_ee_
ving te realiseren. zodat het niet opnieuw leidt
tot du'ingende herhalin_een in de toekomst.
Groepsleden komen niei leeg naar de thera_
pie ze bren_een al hun ,o, no! toe verworven
middelen mee om de werelà te contacteren
of- te nranipuleren (Wollanrs. l9g9). In het'hier-en-nu' van deze _sroep dienen zich op_
nieuu, de actuele. onbevràdi_ede behoetien
aan. samen met de bijbehorende an_est en de
beperkte gedra-esantwoorden. Het eeheel doet
zich voor als ,.utlfinishecl 

busiirc.ss,,, een
onaffe Gestalt. die zich telkens opnieuw op_
drira-st om voltooid te worden (perls_Good_
man. 195 I ; Wollants" l9g9). Kofflra noemt dit
de "tendens tot sh_ritin_e... Wertheimer de ..ten_

dens tot de juiste vorm .en 
Goldstein de ..ten_

l0

dens tot de optimale functionerin-p,,.

4. l. Ondersteuning: het is therapeutisch niet
Ítan te raden om als (groeps)therapeut te fo_
cussen op de gestolde patronen (fixed
Gestalts), maar wel op de behoefte_ener,uie
die zich daarin manifesteert. In wezen gaat
het immers zowel bij overdracht. als bij re_
gressie of bij herhaling, steeds om een uiting
van een vitaal stuk van het organisme dat zich
in het veld wil manifesteren en zich in dit
veld wil realiseren (perls_Goodman, l95l:
Wollanrs, 1989). In de driehoek (zie hierbo-
ven) behoefte-angst_gedrag, zal de Gestalt_
therapeut daarom vooral de _eroepsleclen hel_
pen om de hoek van de behoefte te explorc_
ren, terwijl hij de an-qst van de -eroepsledenernstig neemt.

Laura Perls, die veel heeft gesproken over al-
dersreming (1992, blz. gj e.v.), zegr in een
persoonlijke mededeling aan Bud Feder
(1983. blz. 69):,.geef zoveel onclersteuning
als nodig is en zo weinig mo,eelijk... Met cle
gepaste groepsondersteuning, gaat de groep
zelf de nodige ondersteuning bierien aan ile
deelnemers. De groepstherop.ut zal zijn in_
terventies afwegen vanuit de behoefien van
de groep aan veiligheid en an-estrecluctie. zo_
dat een klimaat kan ontstaan, waarin risico.s
kunnen genomen worden. Daarom onder_
steunt de Gestaltgroepstherapeut de leden
voortdurend in dat,eene waarmee ze zo voor_
zichtig in contact willen komen. In de span_
nin_esdriehoek behoefte_angst_ge fi xeerde
vorm is het uit den boze o,, -oio.prledenscherp te confronteren met àe ge.stolde
gedragsantwoorden. Het onderk., n.i cloor c.le
cliënt van zijn behoefïe. en het g.o.i.n,t b.-
sef omffent zijn behoefte. zal Àerapeutisch
veel werkzamer zijn.

Dat geldt zowel voor het individuele als voor
het groeps_sedrag. Het is therapeutisch niet zo
aangewezen de groep te confronteren met
haar beperkende,oplossi n_een, maar eercler er_
kennend en accepterend te verwoorden r.vel_
ke behoeften en (angsten) ze op dit ogenblik
met hun gedrag contacteren. Zulke thàrapeu_
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tische inten'enties zijn verademend en _seven
ruimte aan de _eroep-als-geheel en aan haar
Ieden. Veie Gestalttherapeuten hebben uit het
Fritziaanse model opgepikt dat therapie erin
bestaat de cliënt vooral te confronteren met
de gefixeerde patronen. perls zelf is niet
r,reemd aan deze interpretatie. Htj heeft het
in die context no_eal eens over spelletjes die
mensen speien. We kunnen beter uitgaan van
de stellin_s: dit is hun best mo,gelijke respons,
laten we de behoefte daaronder en de energie
die daar in zit bekrachti_sen. zonder echter in
hun plaats te opereren.

De _eroepsrherapeut beloont de gestolde pa_
tronen niet. maar blijft ondersteunend aanwe_
zi_s en hertbrmuleerr in zijn intervenries de
behoette of aspecten die zich doorheen deze
poeinuen laten zien. Letterlijk lezen u.e bij
Perls-Goodrnan: indien de therapeut zo naar
de therapeutische situatie kan kijken (nl. dat
de cliënt probeert een actueie nood te bevre_
digen doorheen zijn -uefixeerde eedra_us_
\'ormen). dan zal dat meer heipend zijn dan
\\'anneer hij diens 

-eedrag als tbut ziet. als ziek.
of ',r'at dan ook. Want het is precies door deze
eieen energie dat de cliënt ziin situatie zal vol_
tooien en niet door de inspannineen van de
therapeLrt r 195 I . blz. 276t.

Het is therupeutisch ivaardevol de cliënt te
ondersteunen in deze po_uing om zichzelf te
actualiseren. door hem bij te staan in het r.in_
den u'at de behoefie is. u.at er ei-uenlijk saande
is. en daaromrrent steeds meer besef re ont_
u ikkelen. zodar de ciiënt r.anzelf in de juiste
richtinc vt'rtrrrbeu,eegt. en r.anzelf gaat han_
delen or ereenkomsti_c dat u.at er is. Dit geldt
ook voor eelt croep-als-_seheel. Doordat elke
deelnemer ziet dat de behoefte (onder elke
gebrekkige pogin_u) ondersteund r,,,ordt. zal er
een groepsbereidheid ontstaan die meer u,ordt
dan de individuele bereidheid van de deelne-
nters. en Èen vertroLlrven in eigen proces dat
het individuele verrrou\\'en overstij-st. Zo
bourr,'t de s:rclepstherapeut mee aan een lei_
lige ttootlsittrutie (sate emergenc\,. perls_
Goodman. 195 i. biz. l7-1. e.1,. ) r,anuit een on_
JersteuninS r an rvlrt is.
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In het proces van de therapiegroep kan de per_
soon contact maken met wat lijfelijk voelbaar
aanwezig is (behoefte, verlangen, nood,
wens,) op een manier dat hij besef ontwik_
kelt van wat dat nodig heeft in het veld waar_
van hij deel uitmaakt, en dat voede voor voede
contacteren. Er is zo gaandeweg, door mid_
del van de groepsinteractie, en op voorwaarde
dat een en ander goed begeleid wordt. een
kwalitatieve verschuiving in de richting van
zijn beste vorm (behoefte-angst-gedrag), er
gnjpt een transformatie plaats. hoe klein dan
ook. Een gelukkige bijzonderheid is, dat dit
de weg baant naar een volgende stap: de deel_
nemer kan voor het eerst in gedrag omzetten
(al was het maar in woorden) wat tot nog toe
niet omgezet kon worden (of gebrekkig) en
daardoor actualiseert de persoon zich iets
meer overeenkomstig met wat hij vanbinnen
ervaart.

4.2. Beyestigen:'Processen' wat is, betekent
in geen geval iemand paklien op wat ontbreekt
of wijsneuzi,e onthullen wat verzegeld is.
maar bevestigen wat er ls (cfr.yontef. 1993:
Jacobs. 1989). Het is voor een groepslid on_

-eelooflijk deugddoend te horen bevesti_een.
door een groepslid of therapeut, wat hij al_
tijd heeft gevoeld. en re ervaren dat dit blijk_
baar o.k. is. De cliënt voelt zich bevestigd in
wat hij 'or_eanismisch' in zijn context mee_
maakt als behoefte, en wordt niet vast,sepind
op wat hij uit angsr vermijdt. Ook voor de

-sroep _eeldt dat. Het is van belan_e. vanuit een

-erondhouding van inclusie. te verstaan van
waaruit mensen doen wat ze doen, welke _ee_
dra_sspatronen ze laten zien en welke behoef-_
ten daarin schuilen, om hen vervol_9ens voor_
zichtig te helpen ontdekken wat ze als groep
kunnen winnen door hun _eedrag te verande_
ren.

Gestalttherapeuten zullen. overeenkomstig de
theorie. eerder het accent leggen op het hel_
pen contacteren en exploreren van de behoefte
én van de angst. Dikwijls komen individuen
en groepen daardoor in de inrytrtsse.. ze bele-
ven echt watze nodig hebben. kunnen dat ook
in de groep, in interactie met elkaar verwoor-
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den of symboliseren, maar zijn tegelijk ook
bang. Het is niet nodig de cliënt of groep naar
de impasse te leiden, de impasse treedt van_
zelf op in de spannin_e tussen behoefte en het
gedra_e. wanneer de angst daartussen groot is
(cfr. Perls -Goodman. l95l ). In deze impasse
gaat de _eroepstherapeut de individuen en de
groep terzijde staan. zonder het over te ne_
men. Hij wordt een aanwezige in de impasse
zonder de cliënt daaruit te halen. De impasse
wordt dan een heel belan_erijk therapeutisch
moment.

'Bevesti_sing' is te situeren in de context van
artgsrreductÍe en en.at-irtgsleren: te veel angst
is destructief. desinte_ereert en laat de groep
tot enkelin_een verr.allen. die dan weer als or_
ganisme zelf dreigen uit elkaar te vallen. Dit
kan zorvel ten gevolee van een extreme
Gestalrstijl (leider sraar cenrraal. is confron_
terend). als ten _eevolge Yan een niet_structu-
rerende. onzichtbare en atttandelijke thera_
peut. die de ,rroep laat dobberen. Te weinig
an_gsr. daarentegen. maakt de persoon onwil_
li,e om oude _gedra_eingen/patronen los te la_
ten. Er is een opilnnol cliscontfurt nodig om
te leren. alleen en.aring van onr,rede doet ie_
mand veranderen. Deze stelling heeft de
Gestaitherapie ook r.an Kurt Lervin overge-
nomen: ortyrcde is nodig om vastgevroren ge_
dragsgehelen los te laten. Er komt geen leer_
proces op sang als er geen discomfort, on_
vrede is or.er de huidge relatie organisme_
wereld. Gestalttherapie. zowel brj individuele
als bij -sroepstherapie. accentueen de behoefte
die ger.oeld wordt in relatie met de omgeving
en dat is de aanzet tot veranderinq van patro_
nen.

5. De eroep.srlrct-opettt uls r.oorbeeld

Een Gestaltgroepstlierapeut sÍaat ntode t (cfr.
Kitzler. 1980. 1983 blz 56). Het r.erschil mer
de individuele sertins is. dat hij niet de enige
is en dat andere _eroepsleden - in de loop van
het groepsproces- steeds meer model gaan
staan voor elkaar. Groepsleden die met hun
angsten durven konten en voor hun behoef_
ten uitkornen. zonder dat de catastrofhle ver_
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wachting waar wordt gemaakt. stimuleren
andere groepsleden om ook hun anssten en
behoeften te delen. Zo dragen ze eliaar tot
nieuwe niveaus van ervaren of tot nieuwe ter_
reinen van eryaren.

Toch is in eerste instantie de groepstherapeut
een heel opvallend model in de groep. Hij is
drager van waarder?: respect voor de andet
acceptatie van eigen ervaring en die van an_
deren, ernstig nemen van eigen behoeften en
die van anderen, gelijkwaardi ghe id" creativ i_
teit, zich riskeren, congruentie en authentici_
teit. De groep kijkt zeer nauwkeurig toe hoe
de therapeut deze waarden in zijn gedrag, zijn
verschijnen, zijn bewegen, zijn praten en han_
delen, zijn mimiek en zijn gebaren tot uitdruk_
king brengt, en of ait f<fopt met war hij hen
zelf voorhoudt. Als groepstherapeut is het
daarom belangrijk bij elke inrervenrie af te
wegen of de stijl, vorm en inhoud daarvan
overeenkomstig is met de waarden. die hrj
hoopt dat anderen zullen integreren. Niets is
zo anti-therapeutisch als een groepstherapeut
die neerbuigend confronteert, met weinig res_
pect voor de manier waarop groepsleden _hoe

stuntelig of bevroren dan ook- hun ervaren
structureren.

Een speciale yvaarscltuu'irtg geldt: de -troeps_therapeut kan, in zijn streven om waarden
over te dragen, de groep of Ieden forceren om
overgangen te maken. bijv. door verantwoor_
delijkheid, wederkerigheid. intimiteit of co_
hesie na te streven die er no_9 niet zijn. perls_
Goodman verwijst naar Lewin om cleze waar_
schuwing kracht bij te zetten: de Gestaltthe_
rapeut zal er zorgvuldig voor waken dat hij
niet naar de 'gestoorde zelfre_tulatie. van de
cliënt (of groep) kijkt vanuit zijn wetenschap-
pelijke vooropvatting over gezonde zelf_
regularisatie of zelfactualisatie. Lewin stelt:
"wanneer iemahd fenomenen van heelheid
wil bestuderen, dan wake hij voor de nei_
ging om er een te veraf li_sgend geheel van te
maken" (Perls-Goodman. blz. Z77 en 2g l ).
Dat doet onrecht aan de structuur van het actu-
ele ervaren, aan de actuele situatie van cliënt
of groep, en hun bevinden daarin. Het _eaat
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ook voorbij aan de stellingen van Kurt Gold_
stein (1934) dat ook _eebrekkig funcrioneren
de best mo,eelijke Gestalt kan vormen. waar_
toe iemand in staat is.

Een Gestaltgroepstherapeut staat ook hierin
model als een nilde voorloper: hij accepteert
de cliënígroep waar ze staat en bevesti_et de
behoefte daarin. Dit klopt met de Gestaltpa_
radox door Beisser ( 1970. blz 77) geformu_
leerd : "verandering heeft plaats wanneer men
wordt wie men is, niet wanneer men probeert
te worden u,ie men niet is". Ook hier is Laura
Perls helder in haar verrvoording: .,focussen

op tt'at is. eerder dan op wat niet is of :olr
ntoetetl:ryn. _eeeft de cliënt voldoende onder_
steunin_e om de volgende stap te nemen"
(1970. blz. 125).

In het voorbeeld-zijn is d,e groepstherapeut-
a I s - g e I t e e I beian_erij k : toon. stem. cadans van
spreken. mimiek. presentie. houding. gebaar,
kledin_e. manieren van doen. blik. etz. De mate
rvaarin hij daarin echt is. r,,,ordt door de deel-
nemers feilloos _eeproetd. Het is wenselijk dat
hij in deze verschijnin_qsaspecten een .Gesralt'

vormt. die zo veel mo_eelijk samenvalt met
ivat hij innerlijk ervaarr. rekenin_e houdend
met de onn'ankelijkheid van de groepsleden.
Greenberg r 1994) spreekt in dit verband van
'taciliterende authenciteit'. Ruth Cohn ( 1970)
van'selectier.e authenticiteit'.

De therapeut bren,st naar inhoud en stijl
slechts datsene wat door de cliënt(groep)ge_
hoord. \/erteÈrd of r,ooruit _eedragen kan rvor_
den. Al het andere zegr hij niet (of nos niet).
Dat _eeldt ook voor het inbrengen van ei_cen
gevoelen. eigen en'aring. en ook eigen _ee_
schiedenis. "lk onthul dat-eene van mijzelf'.
zect Laura Perls. "wat het proces van mijn
cliënten kan bevorderen" (Laura perls. 1971,
blz. 127). De kunst is dé eigen authentische
aanwezi_eheid als volledige persoon te balan_
ceren in relatie tot de noden van de _sroep.
Zich afstandelijk terr.r-chouden is even scha-
delijk als de groep overladen met zelf_
onthullingen (Wollants & Missiaen, 1993:cti.
Jacobs 1989. blz. 44). We kunnen spreken van

Ti.idschrift loor Gesralrrherapie - Jaarganr I _ 199-l

een optimale transparantie, een zichtbaarheicl
die zijn evenwicht vindt tussen twee extre_
men: terughoudende ontvankelijkheid en
complete ongeselecteerde openheid. Dit geldt
uiteraard niet alleen voor wat de groepsthe_
rapeut laat zien binnen de groep. Hij is ook
zeer selectief en voorzichtig in wat hij van
zichzelf laat zien buiten de sessies in het ge_
wone sociale contact met groepsleden.

Een belangrijke capaciteit van een Gestalt_
groepstherapeut betreft het oppakken van pro_
jecties (zowel individuele als meer collec_
tieve van de groep). Leidraad is de ,aware-

ness' van de therapeut (Lauraperls) die con_
tact maakt met eigen gewekte gevoelens en
geraakt-zijn, deze proeft en uitselecteert, en
ze kan omzetten in interventies. die afgestemd
,ji, op de behoeften van de leden. Criteria
ZlJN:

l. helpt war ik teruggeef de groepsleden
(groep) vooruit, en
2. bevordert wat ik teruggeef onze vertrou_
wensrelatie.
De groepstherapeut doet daarmee twee din_
gen: hij reageert niet volgens de catastrotale
verwachting, én hij ontgiftigt de patronen.

De groepstherapeut is ook een voorbeeld in
het tot ;ich lsten komen van ntoeilijke Íhe_
nw's of angstoanjagende overspoelencle er_
varirtgen. Her is belangrijk dat hij blijft over_
eind staan, en de groepsleden helpt de juiste
afstand te nemen. Dit pleit ervoor dat de the_
rapeut met alle aspecten van het leven zo veel
mogelijk ervaring heeft, zoniet dreigt hij uit
eigen angst, deze angstaanjagende belevingen
te voorkomen. in te dijken, vroegtijdig te do_
ven. voorbij te gaan of in re kapselen. Hij blijÍi
zich bewust van zijn eigen roerselen, zonder
te moeten terugvallen op afweermechanis_
men. Zijn angst is nier zo groor dat hij op ri_
gide patronen beroep moet doen.

6. Non-directief

Een Gestaltgroepstherapeut is in wezen niet_.
directief, hij stuurt niet op eigen koers, maar
vol_et en helpt de deelnemers en groep hun
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ervaren te symboliseren en vorïn te geven.
Hrj begeleidt de -sroep doordat hij zich laat
leiden door war zich voordo.r. *oi hij waar_
neemr en gewaarwordt. war dit bij zichzelf
oproept aan en,arin_sen. 

-sevoelens. herinne_
rin,sen. beelden. en wat ook maar uit zijn ach_
ter_erond naar \.oor kan komen. Dit maakt het
noodzakel ijk dat een Gestalt_sroepstherapeut
zeif veel met ei_een thema.s is bezi_e geweest,
en ei_een -gevoelens. behoetten en conflicten
heefi _seaccepteerd. doorleetd en verhelderd
in thuisrelaties. maar ook in inter/supervisie.
Belangrijk is ook zijn vertrouu.dheid met taal,
rvoorden of andere st,mboien. om gevoelens,
belevingen. en'arinsen en conf-liclen helder
of adequaat te helpen uitdrukken. én zijn crea_
tir-iteit om samen met deeinenters \.ormen te
r,inden om ervaringen adequaat te verkennen
en te processen. In dit laatste. u.at cle Gestalt_
therapie 'experinrenten. noemt. oogt de
Gestalttherapie soms directief. Nochtans is
elke su_s_gestie tot experintent ten _uronde een
niet-directie'u,e insreep. r.ermits een experi_
ment een ad hoc_r orm ntoet zijn. die aansluit
bij her proces cJat _caande is. en Uijclraa_qt om
dit proces r,erder te onnr ikkelen ali cie _sroeps_
interactie niet r,'olstaat t\!bllanrs. 1994).

Leu in omschreef clit r erancjerinrsproces ooit
in drie thsen: l'. ttn.ri.ee:.ine tloiieken) - 2.
ntot'ittQ (berve_qinu ) _ 3. re./).ec:ing (inte_era-
tie t. Drie procesmontenten. ciie mooi sarren_
srran rnet de drie Gestaltther.apeLrtische mo_
lnenten: l. contact nraken met \r.at er -sege_ren is in het lijfèlijk er\aren. l. besef ont_
n ikkelen (door exploreren en uitproberen)
onttreltt \\at dit betekent in r.ellrie rnet mijn
conre.\t. en 3. ontzetten in gedr.ag in niijn
uereld op een rnanier clat het in Àijn zelf-
op\ attingen (persoonlijke aannante van wie
ik ben ) gei'nte,treertl kan u.orden. Groepsex_
perintenten rvorden aileen ingeschakelcl in_
dien de relaties binnen cie groe[ en \\,i.lt claarin
-uatnde is. op zichzelf niet r oldoencle zijn orn
oLrde responsen Ios te u.eken. nieuu.e respon_
sen uit te probererl erl te integreren. De beste
experintenten zijn nog steeds cie nraniere n zelf
\raarop ,uroepsleden in het ontrvikkelen<je
groepsproces leren orngilan ntet l.lLln behoef._

lr+

ten en hun angsten. Daarin -seholpen door cle
veranderingen in de -eroep als groep.

Zodoende wordt elke -eroepstherapie op de
duur meer en meer een proces waadn de 

-eroepen leden zichzelf bepalen en leiden. Of zoali
Foulkes ze_qt: een groep waar de therapeut
goed voor zorgt. zor_gt verde r zelf r oor zich_
zelf en voor haar leden. (Anthon1, & Foulkes.
1968).

* FMS: Faculteit voor Mens en Samenlevin_rr.
Stationsstraat, 82 te 2300 Turnhout.
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