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Voorwoord

De theorie en de verbale technieken van de systematische assertieve

training komen rechtstreeks voort uit mijn werk met normale men-

sen, aan wie ik probeer te leren hoe zij het hoofd kunnen bieden aan

de conflicten waarmee wij in de dagelijkse omgang met elkaar te ma-

ken krijgen. De eerste aansporing om een systematisch opgezette

methode te ontwerpen voor het assertief leren optreden in conflictsi-

tuaties kreeg ik na mijn benoeming tot psychologisch adviseur bij het

Peace Corps Training and Development Center in de heuvels bij Es-

condido, Californië, waar ik gedurende de zomer en de herfst van

1969 werkte. In deze periode constateerde ik uiterst mismoedig dat

de traditionele technieken van de klinisch psycholoog (en trouwens

die van elke therapeutische discipline) in het kader van deze oplei-

ding maar een heel beperkte waarde hadden. Crisisinterventie, indi-

viduele counseling of psychotherapie en groepstherapieën, met in-

begrip van sensitivity training, encounter-groups e.d. hadden weinig

te bieden aan relatief normale Vredescorps-kandidaten die zich ge-

steld zagen voor de dagelijkse problemen van de menselijke interac-

tie waarop de meeste veteraan-vrijwilligers in hun overzeese gastlan-

den waren gestuit. Dat deze enthousiaste jonge mannen en vrouwen

niet veel aan ons hadden bleek na twaalf weken intensieve training en

counseling, toen zij bv. hun eerste ‘droge’ ‘demonstratie met een

draagbare insekticideverstuiver kregen. Op een dor en zandig terrein

zat een bont gezelschap van artsen, psychologen, een psychiater,
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taalleraren en veteraanvrijwilligers die, uitgerust met strooien hoe-

den, shorts, sandalen, legerlaarzen, tennisschoenen of op blote voe-

ten, de rol van Zuidamerikaanse kleine boeren moesten spelen. Tij-

dens de demonstratie toonden de zg. boeren weinig belangstelling

voor de insekticideverstuiver, maar des te meer voor de vreemdelin-

gen die naar hun dorpsakkers waren gekomen. De Vredescorps-as-

piranten wisten een deugdelijk antwoord te geven op vragen over

landbouwkunde, bestrijding van insecten, irrigatie of bemesting,

maar geen wist een geloofwaardig antwoord op de vragen die de

mensen die zij wilden helpen vermoedelijk het eerst zouden stellen:

‘Wie heeft jullie gestuurd om ons dit apparaat te verkopen? Waarom

komen jullie helemaal uit Amerika om ons dit te vertellen? Wat heb-

ben jullie er voor belang bij? Waarom komen jullie eerst naar óns

dorp? Waarom moeten we onze oogsten vergroten?’ Enzovoorts.

Terwijl de leerlingen geergerd probeerden iets over de insekticide-

verstuiver te vertellen, bleven de zg. boeren steeds maar vragen waar-

om ze eigenlijk gekomen waren. Voor zover ik mij kan herinneren gaf

geen van de leerlingen een assertief antwoord in de trant van: ‘Quien
sabe... Wie weet het antwoord op al uw vragen? Ik niet. Ik weet alleen

dat ik naar uw dorp wilde komen om kennis met u te maken en om u

te laten zien hoe u met behulp van dit apparaat uw oogsten kunt ver-

groten. Als u wilt dat uw akkers meer opbrengen, kan ik misschien

iets voor u doen.’ Daar zij deze non-defensieve houding en assertieve verba-
le reactie niet konden vinden, terwijl zij zich in de onverdedigbare positie
bevonden dat hun gevraagd werd naar hun bijbedoelingen, was het

voor de meeste leerlingen een onvergetelijke verwarrende ervaring.

     Wij hadden hen onderwezen in de taal en de cultuur en in techni-

sche vaardigheden, maar wij hadden ze in het geheel niet voorbereid

hoe ze zich in het publiek met zelfvertrouwen en zekerheid konden

verstaan met een kritisch, persoonlijk onderzoek naar hun motieven,

behoeften, zwakheden of zelfs maar sterke punten, kortom naar

henzelf als persoon. Wij hadden ze niet geleerd hoe ze moesten han-

delen in een situatie waarin de leerling over agronomie wilde praten,
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maar de zg. boeren (zoals de echte campesinos ongetwijfeld zouden

hebben gedaan) over de leerling zelf. We hadden ze niet geleerd hoe

ze in zo’n situatie moesten reageren, omdat we toen nog niet wisten

wat we ze moesten leren. Wij hadden allemaal vage denkbeelden over

de situatie, maar daar hadden we niet veel aan. We leerden de leerlin-

gen niet hoe zij welbewust konden optreden zonder alles wat ze wil-

den te rechtvaardigen of er een reden voor op te geven. We hadden ze

niet geleerd hoe ze eenvoudig konden zeggen: ‘Omdat ik dat wil...’

en de rest overlaten aan de mensen die ze wilden helpen.

     Gedurende de weinige weken die nog restten voor ze hun eed af-

legden en vertrokken, experimenteerde ik met allerlei therapeuti-

sche variaties en improvisaties met alle leerlingen die er maar voor te

vinden waren. Toen de laatste week naderde, begon een toenemend

aantal leerlingen mij te ontlopen. Geen enkel van de door mij gepro-

duceerde ideeën leidde tot enig resultaat of zelfs maar tot het vinden

van een aanwijzing, maar ik deed één belangrijke ontdekking: De

leerlingen die het minst tegen een kritische persoonlijke benadering

waren opgewassen, gedroegen zich tegenover anderen alsof ze geen

fouten konden toegeven ze schenen ervan uit te gaan dat ze volmaakt

moesten zijn. Dezelfde waarneming deed ik gedurende mijn klini-

sche arbeid in 1969 en 1970, in het Centrum voor gedragstherapie in

Beverly Hills, Californië, en in het Veterans Administration Hospital

in Sepulveda, Californië. Bij de behandeling en observatie van pa-

tiënten wier diagnose uiteenliep van normale of lichte fobieën tot

zware neurotische stoornissen, en zelfs schizofrenie, ontdekte ik dat

velen van hen even inadequaat handelden als de jonge Vredescorps-

kandidaten, zij het in veel ernstiger mate. Velen onder deze patiënten

schenen in het geheel niet opgewassen te zijn tegen kritische opmer-

kingen of vragen aangaande hun persoon. Hieronder bevond zich

één patiënt, die zoveel weerstand toonde tegen het praten over iets

dat betrekking had op hemzelf, dat vier maanden traditionele psy-

chotherapie hem slechts enkele tientallen zinnen konden ontlok-

ken. Zijn zwijgzame teruggetrokkenheid en zijn kennelijke angst in
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het gezelschap van anderen bezorgden hem de diagnose zware

angstneurose. Ik kreeg zo de indruk dat hij eenvoudig een extreem

geval was van het Vredescorpsleerlingensyndroom en in plaats van

‘praatjes over hemzelf’ te verlangedging ik over tot het bespreken van

de mensen in zijn leven met wie hij het meest te stellen had gehad.

     In de loop van een aantal weken kwam ik erachter dat hij hevige

angst zowel als vijandschap voelde jegens zijn stiefvader, iemand die

hem altijd óf kritiseerde, óf protegeerde. De ellende was dat de jonge

patiënt zich geen andere relatie tot zijn stiefvader kon indenken dan

als object van kritiek óf van protectie. Dientengevolge was hij in de

nabijheid van deze autoriteitsfiguur vrijwel met stomheid geslagen.

Zijn bijna onwillekeurige zwijgzaamheid, voortkomende uit de

angst voor kritiek en het besef dat hij zich niet kon verdedigen, veral-

gemeende zich tot een houding tegenover iedereen die ook maar eni-

ge zelfverzekerdheid bezat. Toen ik deze angstige jongeman vroeg of

hij graag wilde leren tegen de kritiek van zijn stiefvader op te kunnen,

begon hij als mens tot mens met mij te praten. Wij gingen experi-

menteel aan de slag hem ongevoelig te maken voor kritiek van zijn stief-

vader, zijn familie en de mensen in het algemeen. Twee maanden la-

ter werd deze ‘neurotische zwijger’ genezen ontslagen, nadat hij met

een aantal andere jongere patiënten danig aan de rol was geweest en

bij terugkomst de hele zaal op plezierige wijze op stelten had gezet.

Volgens de laatste berichten werd hij als student ingeschreven,

kleedde zich en gedroeg zich in hoge mate naar eigen wens, ondanks

alle protesten van zijn stiefvader, en hij zal naar alle waarschijnlijk-

heid niet nogmaals worden opgenomen.

     Na deze geslaagde, maar nieuwe therapie moedigde dr. Matt But-

tiglieri, hoofd psychologie aan het Veterans Administration Hospital

in Sepulveda, mij aan deze behandelingstechniek bij andere, soort-

gelijke patiënten te beproeven en een systematisch trainingspro-

gramma te ontwerpen voor mensen met te weinig zelfvertrouwen.

Gedurende het voorjaar en de zomer van 1970 werden de in dit boek

beschreven assertieve technieken geëvalueerd aan het V.A.H. in
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Sepulveda en in het Centrum voor gedragstherapie in samenwer-

king met mijn collega de grote clinicus dr. Zev Wanderer. Sindsdien

zijn deze in systeem gebrachte technieken verder uitgewerkt en door

mijzelf, mijn studenten en mijn collega’s gebruikt om mensen met

weinig zelfvertrouwen te leren hoe zij in de omgang met anderen in

allerlei situaties op hun stuk kunnen blijven staan. Deze assertieve

technieken zijn onderwezen in universiteits- en andere klinieken,

tijdens cursussen voor psychologiestudenten, weekendconferenties

en psychologische werkgroepen, alsmede in trainingsprogramma’s

voor reclassering, sociaal werk e.d.; over de ervaringen hiermee is op

conferenties van psychotherapeuten verslag uitgebracht. Het is mij

om het even of men de mensen die profijt kunnen trekken uit de sys-

tematische assertieve therapie ‘normale’ mensen noemt die er moei-

te mee hebben in het dagelijks verkeer mondeling voor zichzelf op

te komen, zoals de Vredescorpsaspiranten, of neurotici, zoals mijn

zwijgzame patiënt. Het gaat erom, dat men zich leert verstaan met de

problemen en conflicten van het leven en de mensen die ons in deze

conflicten brengen. Dit is in een notedop het doel van de systemati-

sche assertieve therapie en van dit boek. De in dit boek beschreven as-

sertieve technieken zijn gebaseerd op de vijfjarige klinische ervaring

van mij en mijn collega’s. Door theorie en praktijk van de systemati-

sche assertieve therapie uiteen te zetten heb ik zoveel mogelijk men-

sen willen helpen inzicht te krijgen in wat er vaak gebeurt wanneer

wij in het omgaan met elkaar van ons stuk raken… en wat we daaraan

kunnen doen.

M.J.S.

Westwood Village

Los Angeles
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