
psychotherapie. Aan de inzichtgeve n d e
kant van dit continuüm hebben we het dan
over psychodynamische groepspsychothe-
rapie voor vrouwen, gebaseerd op de psycho-
a n a lytische theorie van de persoonlijk-
h e i d s o n t w i k keling en de gr o e p s d y n a m i c a .
D e rg e l i j ke groepen zijn ongestructureerd va n
a a r d, er wordt gestreefd naar ve r a n d e r i n g
door inzicht, en het betreft in de regel open
doorlopende gr o e p e n .
In de ruim twee jaar dat een van de auteurs
(Carol Wismeijer) een ambulante psycho-
dynamische psychotherapiegroep vo o r
vrouwen leidde, begon zij zich steeds vaker
af te vragen waarom er eigenlijk geen
mannen in haar groep zaten. Deze vraag
vormt het uitgangspunt van dit artikel. 
In het onderstaande willen wij aan de hand
van literatuuronderzoek nagaan of in het
geval van de psychodynamische psychothe-
rapiegroepen voor vrouwen het sekseho-
mogene eigenlijk wel bijdraagt aan een
beter behandelaanbod. Wij beginnen met
het bespreken van het gedachtegoed van
Chodorow en Halberstadt-Freud ten aan-
zien van de moeder-dochterrelatie. 
Vervolgens geven we de argumenten uit de
literatuur weer die voor psychodynamische
vrouwengroepen pleiten, om daar aanslui-
tend kanttekeningen bij te plaatsen. In de
discussie wordt getracht een en ander met
elkaar te verbinden.

De moeder-dochterrelatie: Chodorow en
Halberstadt-Freud

N a n cy Chodorow (1980) heeft in haar
inmiddels klassiek geworden en veel geci-

teerde boek Waarom vrouwen moederen
beschreven hoe de vroegkinderlijke ont-
wikkeling bij jongens en meisjes verschilt.
Va n wege de heldere beschrijving die
Duindam (1992) geeft over het werk van
Chodorow citeren wij hem hier letterlijk.
‘ C h o d o r ow begint haar betoog met de
moeder-dochterrelatie. Een moeder, die op
haar beurt ook door een vrouw bemoederd
is, voelt zich meer één met haar dochter dan
met haar zoon. Haar zoon ziet ze vanaf het
begin als seksueel anders. Dit maakt de
band tussen moeder en dochter nauwer dan
tussen moeder en zoon. Maar niet alleen
identificeert de moeder zich sterker met
haar dochter dan met haar zoon, ook de
dochter zelf is meer dan de zoon in de gele-
genheid om zich op een persoonlijke
manier met haar moeder te identificeren.
Ze ziet haar moeder de hele dag bezig: deze
vormt een zeer concreet en nabij identifica-
tiemodel voor haar. Door de voortdurende
wederzijdse en persoonlijke identifi c a t i e
kan er bij het meisje een onproblematische
en stabiele vrouwelijke identiteit ontstaan.
Echter, juist door de grote nabijheid en
b e t r o k ke n h e i d, zullen haar eg o - gr e n z e n
tegelijkertijd niet zo strak zijn: het is niet
precies duidelijk, waar de moeder ophoudt
en de dochter begint.
Ook de zoon zal zich in eerste instantie met
zijn moeder identificeren: zijn eerste iden-
titeit is dan ook vrouwelijk. In tweede
instantie wordt hij echter gedwongen een
mannelijke identiteit te ontwikkelen, het-
geen een pijnlijk proces is. Hij kan zich
niet, zoals het meisje met haar moeder, op
een persoonlijke manier met zijn vader 17

Dankzij de inspanningen van de vrouwen-
b eweging en de daaruit vo o rt g e ko m e n
v r o u we n h u l p verlening (VHV) hebben
vrouwengroepen vandaag de dag een dui-
delijke plaats in de geestelijke gezond-
heidszorg ingenomen (Rijken, 2005a). In
het kielzog van deze ontwikkeling kwam
ook plaats voor de specifieke hulpverlening
aan mannen (zie bijvoorbeeld De Bruin,
1998) meestal in de vorm van thematisch
opgezette groepen, zodat inmiddels in meer
algemene zin van seksespecifieke hulpver-
lening gesproken wordt. Criteria voor sek-
s e s p e c i fi e ke hulpverlening zijn onder
andere dat de hulpverlener het sekseper-
spectief expliciet bij de analyse van de pro-
blematiek en de hulpvraag betrekt, dat
therapeuten zich bewust zijn van seksever-
schillen waar het gaat om copingstrategieën
en overlevingsstrategieën en dat probleem-
gedrag zo min mogelijk gepathologiseerd
wordt. Daarnaast is kenmerkend dat de
machtsdynamiek in primaire relaties aan de
orde gesteld wordt en dat cliënten op hun
kracht worden aangesproken in plaats van

op hun ziekte of stoornis (Rijken, 2005a).
In de theorievo rming van de seksespecifi e ke
h u l p verlening spelen socialisatieprocessen
en maatschappelijke positie een belangr i j ke
rol, waarbij men ervan uit gaat dat er een
o n m i s kenbare machtsongelijkheid tussen de
beide seksen bestaat (Van A ke n - van der
Meer & Kroeze-ten Brummelhuis, 1993). Er
wordt gewerkt vanuit een holistische mens-
visie, waarbij therapeut en cliënt gelijk-
waardig zijn, en transparantie van de
h u l p verlener en ervaringsdeskundigheid va n
cliënten van groot belang zijn.
Hoewel de seksespecifieke hulpverlening
dus zowel die voor mannen als die voor
vrouwen betreft, lijkt in de praktijk het
aantal vrouwengroepen het aantal mannen-
groepen ruimschoots te overschrijden (met
uitzondering van forensisch psychiatrische
groepen, zie bijvoorbeeld Deneer, 2004a).
Rijken & Van Hulst (2005) laten zien hoe
d ivers het aanbod vrouwe n groepen is.
Vrouwengroepen bestrijken dan ook het
gehele continuüm van steunend-structure-
rende behandelingen tot inzichtgeve n d e16
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behoefte aan een symbiose met hun
dochter. De symbiotische illusie houdt in
dat er geen haat en nijd (agressie) tussen de
twee leden van de idylle toegelaten mag
worden. Er moet vo o rtdurend bewe z e n
worden dat de agressie niet bestaat, terwijl
die juist door het onlosmakelijk zijn en
elkaar voortdurend nodig hebben maximaal
wordt aangewakkerd. Er moet als het ware
een non-agressiepact gesloten worden: de
dochter offert hierbij haar onafhankelijk-
heid op, de moeder geeft liefde en verzor-
ging terug. De gefingeerde innigheid dient
om schuldgevoel te beteugelen: er is geen
agressie, geen separatie, geen meningsver-
schil, en de onbewuste haat die er wel is,
wordt verzwegen. De opgeofferde onafhan-
kelijkheid leidt bij de dochter tot schaamte.
Het non-agressiepact voorkomt dus dat het
meisje zich kan separeren van moeder; de
jongen daarentegen moet in zijn ontwikke-
ling van identificatieobject wisselen (van
moeder naar vader) en leert in dit pijnlijke
proces zijn ego-grenzen aan te scherpen en
zijn agressie te gebruiken. Bovendien zal
over het algemeen de agressie – in overte
zin – meer door de vader dan door de
moeder vertegenwoordigd worden, en kan
de jongen zich daarmee verder identifi-
ceren na de objectwisseling. Hoewel het
meisje deze vanzelfsprekende identificatie
met haar vader mist, kan vader volgens
H a l b e r s t a d t - Freud wel een scheidende
functie vervullen. Hij kan het meisje helpen
de moeder niet meer als absoluut te zien en
haar separatie zodoende bevo r d e r e n .
Daarnaast kan vader ook een (deel)identifi-
catieobject worden: hij kan iets goed

maken, iets rechttrekken wat zij bij haar
moeder gemist heeft of wat juist te veel van
het goede was. Door zich deels met vader te
i d e n t i ficeren kan het meisje leren haar
agressie in te zetten in het kader van haar
autonomie door zich af te grenzen van
overidentificatie met moeder. Vader biedt
zo de mogelijkheid op een herkansing (die
overigens, afhankelijk van de persoon van
vader, ook op een teleurstelling kan uit-
lopen).

Argumenten voor psychodynamische
vrouwengroepen

D e l a h ay & Faberij de Jonge (1986)
beschrijven op heldere wijze wat er in
psychodynamische vrouwe n gr o e p e n
gebeurt. Op grond van literatuuronderzoek
stellen zij dat het groepsproces in psycho-
dynamische vrouwengroepen gezien kan
worden als een herhaling van de vroege
(pre-oedipale) ontwikkelingsfasen. Het feit
dat deze oude problematiek zich bovendien
snel herhaalt zou dan ook goede mogelijk-
heden voor de behandeling bieden. Zo
worden vrouwen in vrouwengroepen veel
afhankelijker dan in een gemengde groep,
waardoor de separatie-individuatie proble-
matiek zeer duidelijk zichtbaar wordt. Er
ontstaan gevoelens van intimiteit tussen de
v r o u wen (p a i r i n g ), terwijl vrouwen in
gemengde groepen juist de competitie met
elkaar aangaan. Vrouwen zouden verder in
vrouwengroepen bijzonder bang zijn om
afbreuk te doen aan de autoriteit van de
moeder, ofwel de therapeute. Zij wordt
gezien als succesvolle autoriteitsfi g u u r, 19

identificeren, want deze werkt buitenshuis.
Daarom moet hij zich op een abstracte
manier, of positioneel, met zijn vader gaan
i d e n t i ficeren. Mannelijkheid wordt vo o r
hem zo: het niet-vrouwelijke, de ontken-
ning van vrouwelijkheid. Dit leidt tot een
d evaluatie van vrouwe l i j k h e i d, zowel in
hemzelf als in de buitenwereld. Door de
beschreven breuk in identificatiefiguren is
de mannelijke identiteit veel minder stabiel
en onproblematisch dan de vrouwelijke.
Het jongetje probeert op krampachtige
manier, door zich tegen het vrouwelijke af
te zetten, zijn nieuwe identiteit veilig te
stellen. Hierdoor ontwikkelt hij noga l
rigide ego-grenzen.’ (p. 126-127)
Op grond van het bovenstaande blijven
meisjes dus langer, en op een diepere en
meer diffuse manier verbonden met hun
moeder dan jongens.

H a l b e r s t a d t - Freud (1988) spreekt in het
kader van de separatieproblemen tussen
moeder en dochter over de symbiotische
illusie. Zij stelt dat de homoseksuele
objectrelatie waarmee het meisje haar leven
begint, gevoegd bij de identificatie met de
moeder, een dubbele binding teweegbrengt.
Deze sterke binding met de moeder kan de
losmaking in de weg staan en regressieve
tendensen oproepen die de normale ont-
w i k keling van de dochter bedreigen.
Pogingen om toch te separeren en auto-
nomie te bereiken worden, zo zeg t
H a b e r s t a d t - Fr e u d, als agressief erva r e n
door vrouwen. Zelfs als er geen daadwerke-
lijke agressie aan te pas komt roept dit
s c h u l d g evoelens op. Het alternatief is

evenmin aantrekkelijk: passief zijn en
a f h a n kelijk van moeder bl i j ven we k t
schaamte. 
Moeder en dochter zijn elkaars identifica-
tieobject. Of de relatie met de moeder voor
het meisje uiteindelijk belemmerend werkt
en haar latere objectrelaties zal overscha-
duwen, hangt onder andere af van de vraag
in hoeverre de moeder behoefte heeft aan
een dochter die haar evenbeeld en verleng-
stuk kan zijn. 
In de raprochementfase (Mahler et al.,
1975, in: Halberstadt-Freud, 1988) van het
separatie-individuatieproces, als het meisje
gaat experimenteren met nabijheid en
afstand ten opzichte van haar moeder, kan
angst voor afwijzing – en in de fantasie ook
angst voor ve rnietiging – door moeder
optreden, evenals schuldgevoelens. De
gelijkheid van geslacht en het ontbreken
van zichtbare verschillen tussen moeder en
dochter maken dat de identificatie zonder
separatie kan plaatsvinden, waardoor de
eigen identiteitsontwikkeling van de
dochter in het geding komt. Voorbeelden
hiervan zijn terug te zien in het feit dat het
meisje in regel sneller zindelijk is dan de
jongen, voegzamer is, zich sociaal sneller
ontwikkelt en in de latentieperiode zelfs
kan excelleren in vergaande braafheid die
ouders en leerkrachten zo tevredenstelt.
Als identificatie met moeder zonder sepa-
ratie van moeder plaatsvindt, spreekt
H a l b e r s t a d t - Freud van de symbiotische
illusie. Beiden hebben elkaar dan nodig en
geen van beiden is er bij gebaat de ander te
verliezen. Vooral moeders die een gevoel
van onvolmaaktheid beleven, hebben18



In diverse bronnen worden de verschillen
b e s c h r even tussen vrouwe n groepen en
gemengde groepen; wij geven hier een
overzicht. 
R i j ken (2005b) noemt een aantal arg u-
menten waarom juist voor een vrouwen-
groep gekozen kan worden. Zo worden in
een vrouwengroep de gemeenschappelijke
elementen in de levens van vrouwen meer
zichtbaar en kan het individualiseren van
p r o blemen – wat het isolement va n
vrouwen versterkt – tegengegaan worden;
machtspatronen (de therapeut als alwe-
tende, en daardoor machthebbende auto-
riteit) worden doorbroken doordat ve e l
nadruk gelegd wordt op de ervaringsdes-
kundigheid van de groepsleden; klachten
worden herbenoemd en geherwaardeerd in
t e rmen van ove r l evingsmechanismen; in
een vrouwe n groep zou gemakke l i j ke r
gepraat kunnen worden over thema’s die
schaamte oproepen zoals seksualiteit en
misbruik; er is in een vrouwengroep een
betere aansluiting bij de leerstijl va n
vrouwen, namelijk het leren via het zich
verbinden, via het ‘wij’ naar het ‘ik’.
In een gemengde groep hebben vrouwen de
neiging terug te vallen in seksestereotiep
gedrag zoals belangstellende vragen
stellen, persoonlijke onthullingen doen,
kritiek en boosheid uit de weg ga a n
(Rijken, 2005b).
In vrouwe n groepen ontstaan vaak snel posi-
t i eve ove r d r a c h t s g evoelens ten opzichte va n
andere groepsleden en therapeuten, die
z o rgen voor een sfeer van geborg e n h e i d
waarin corrigerende ervaringen wo r d e n
opgedaan. Po s i t i eve overdracht kan ook

i d e n t i ficaties met de therapeuten of met
andere groepsleden bevorderen, zodat oude
seksestereotiepe beelden kunnen wo r d e n
g e c o rrigeerd (Rijken, 2005b).
G o u d swaard (1997) besteedt een heel
hoofdstuk aan de meerwaarde van vrou-
wengroepen in haar boek Vrouwengroepen.
Zij noemt eveneens de leerstijl via het zich
verbinden; de herkenning dat problemen
van vrouwen universeel zijn en dat
vrouwen niet uitsluitend zelf verantwoorde-
lijk zijn voor het ontstaan van die pro-
blemen; de vrouwspecifi e ke kleur en
inhoud van de overdracht, die identificaties
kan bevorderen.  
Met vrouwengroepen zouden alle nadelen
die aan gemengde groepen zitten vermeden
kunnen worden (Wolman, 1976. In :
Delahay & Faberij de Jonge, 1986): ‘In
gemengde groepen wordt een sekserol
bevestigd; je ziet dat vrouwen de acceptatie
van mannen zoeken in plaats van zichzelf te
accepteren. Je ziet dat vrouwen zichzelf
definiëren in relatie tot anderen, zodat ze
de eigen identiteit niet verder ontwikkelen.’
In vrouwengroepen zouden andere onder-
we rpen aan de orde komen dan in
gemengde groepen. In gemengde groepen
gaat het meer over problemen in het hier en
nu en over interpersoonlijke problematiek.
In vrouwengroepen wordt meer terugge-
grepen op vroeger en gaat het meer over
i n t r a p e r s o o n l i j ke problematiek (Schubert
Walker, 1981. in: Delahay & Faberij de
Jonge, 1986). 
Een ander verschil is dat vrouwen in een
gemengde groep competitief zijn: ze con-
curreren met elkaar om de aandacht van de 21

iemand om je mee te identificeren, terwijl
de macht die ze de moeder/therapeute toe-
dichten ook als destructieve en dus angst-
opwekkende kracht gezien wordt. Kritiek
op de therapeute roept dan ook angst op.
Dit gaat gepaard met de oude angst voor
versmelting en verlies van de eigen iden-
titeit. De sterke afhankelijkheid die in vrou-
wengroepen ontstaat lijkt een herhaling van
de symbiotische fase te zijn. De overgang
naar de separatie en individuatiefase wordt
hierdoor bemoeilijkt, en sommige vrouwen
kunnen dit alleen bewerkstelligen door de
groep te verlaten. 

Om niet in de afhanke l i j k h e i d s fase te
blijven hangen hebben Delahay en Faberij
de Jonge voor aanvang van hun eigen vrou-
wengroepen een aantal richtlijnen opge-
steld: niet te wa rm en empatisch zijn,
duidelijke grenzen hanteren, het uiten van
boosheid en kritiek optimaal mog e l i j k
maken, en ruimte scheppen om te mogen
differentiëren in de groep. Op grond van
hun eigen ervaringen als therapeuten van
een psychodynamische vrouwengroep con-
cluderen zij het volgende. 
De bekende vier fasen die Levine beschrijft
in de ontwikkeling van groepen voltrekken
zich in een vrouwengroep in een ander
tempo dan in een gemengde groep. De
eerste fase, de parallelfase, verloopt sneller.
De groepscohesie ontstaat al snel, en wat
verder opvalt is de grote mate van afhanke-
lijkheid die ontstaat. Er zijn veel regres-
sieve angsten. Ook de tweede fase, de
opnemingsfase, dient zich sneller aan dan
in een gemengde groep. De vrouwen ont-

wikkelen snel onderlinge banden, waarbij
de intimiteit en gelijkheid sterk worden
benadrukt. Inhoudelijk gaat het veel over
moeders en over thema’s die buiten de
groep spelen. Er is veel onderlinge steun en
weinig competitie. Over mannen wo r d t
vaag, negatief beschuldigend gesproke n ,
vooral als een van de therapeuten afwezig
is. In de volgende fase, die van de weder-
kerigheid, ontstaat felle competitie om de
aandacht van de therapeuten. Het lang ver-
drongen gemis om aandacht komt naar
boven, sterker dan in gemengde groepen.
Thema’s die in deze fase aan de orde komen
zijn het grenzen stellen versus versmelten,
het uiten van boosheid (heftige woede) en
seksualiteit. Het focus komt meer te liggen
op gebeurtenissen binnen de groep. De
s e p a r a t i e - i n d ividuatie thematiek uit de
vroege jeugd herhaalt zich in de groep. De
laatste fase, de afscheidsfase, gaat gepaard
met gevoelens die veel heftiger zijn dan in
de afscheidsfase van een gemengde groep. 
De agressie die dit met zich meebrengt kan
moeilijk geuit worden en komt verhuld naar
buiten, bijvoorbeeld door goed voor elkaar
te zorgen, vooral te praten over problemen
buiten de groep, de nadruk te leggen op
zelfhaat, depressie, schuldgevoelens of
door veel te babbelen of te zwijgen. 
Rijken (2005b) verwoordt het aldus: ‘In
v r o u we n groepen wordt snel cohesie
bereikt, waardoor eerder een veilige sfeer
ontstaat. De onthechting bij het afscheid
verloopt als gevolg daarvan moeilijke r.
Mannen gaan makkelijker conflicten aan en
maken zich in de eindfase sneller los uit de
groep.’20



De steeds terugkerende strijd met mannen
die sommige vrouwen geneigd zijn te
voeren wordt vaak geduid als woede op de
almachtige moeder. Waarom deze strijd
niet te duiden als woede op de afwezige
vader, die zo hard nodig was om grenzen te
leren ten opzichte van moeder, of te duiden
als het alsnog opzoeken van een vaderfi-
guur met wie geoefend kan worden, ten-
einde de losmaking verder vorm te geven
en tot meer autonomie te komen? 
Ervan uitgaande dat het separatie-individu-
atieproces gevoed wordt vanuit een intrin-
sieke behoefte (zie bijvoorbeeld Tijhuis,
2005) en verlangen om te groeien, om zich-
zelf te verwerkelijken, zich los te maken en
te mogen differentiëren, om een eigen iden-
titeit te ontwikkelen, is het voor de hand
liggend te veronderstellen dat het meisje
(net als de jongen) omstandigheden zoekt
die dit mogelijk maken. Het opzoeken van
de strijd met de vaderfiguur wordt ook in
de pre-oedipale fase al wa a rg e n o m e n
( M i s p e l blom Beye r- B r o e s h a rt, 1988),
waarbij het meisje vaders kracht probeert te
overwinnen door middel van plagen, uit-
dagen, belachelijk maken of verleiden. Dit
vindt plaats binnen het dyadisch contact
met vader, met moeder als steun, dus nog
niet in rivaliteit met moeder. Mispelblom
bespreekt verschillende subfasen van de
pre-oedipale fase volgens het model van
Glover en Mendel (1982, in: Mispelblom
Beyer-Broeshart, 1988). Hierin wordt de
symbiotische problematiek tussen moeder
en dochter genuanceerd en wordt de rol van
de vader benadrukt. In dit kader is van
belang dat het meisje zich ook met

bepaalde wensen of eigenschappen va n
vader of broers identificeert en dat deze
(deel)identificaties haar helpen van moeder
te separeren. In wezen richt het meisje zich
reeds voor de oedipale fase afwisselend op
beide ouders. Ze hecht zich al vroeg en spe-
cifiek aan vader en wendt zich herhaalde-
lijk van moeder naar vader om zich te
kunnen separeren en ook om die bevredi-
ging van vader te proberen te krijgen die ze
van moeder niet krijgt. Dit pleit onzes
inziens voor een gemengde groep. 

Dat in vrouwengroepen snel cohesie ont-
staat lijkt mooi, maar heeft ook een scha-
duwzijde: te veel cohesie leidt evenals te
weinig cohesie tot problemen in het groeps-
proces. Bij te veel cohesie zijn de onder-
linge grenzen te diffuus en ontstaat
collusie; samen met de gerapport e e r d e
s t e r ke mate van afhankelijkheid en
regressie in psychodynamische vrouwen-
groepen (Delahay & Faberij de Jonge,
1986) zou zo een symbiotische tendens
kunnen ontstaan die nauwelijks meer te
bewerken valt. Dat de afscheidsfase zo
heftig verloopt in psychodynamische vrou-
wengroepen heeft mogelijk te maken met
deze – te sterke – symbiotische tendens.

De eerder we e rg eg even argumenten die
Rijken (2005b) noemt vóór een vrouwen-
groep lijken ons zeer valide waar het de
meer steunend-structurerende gr o e p e n
( a u t o n o m i egroep, incestve r we r k i n g s gr o e p
e.d.) betreft. Bij een psychodynamische
groep echter lijken de genoemde punten de
beoogde ontwikkeling juist in de weg te 23

mannen. Deze dynamiek is afwezig in
vrouwengroepen. Hier wordt veel meer de
intimiteit met elkaar gezocht. Vrouwen zijn
in gemengde groepen minder lang aan het
woord, praten zachter en zijn passiever dan
vrouwen in vrouwengroepen.
In gemengde groepen vertegenwoordigen
de mannen de agressie en de vrouwen de
zachtere emoties. In vrouwe n gr o e p e n
zullen vrouwen zelf moeten leren boosheid
en kritiek te uiten (Bernardez, 1993. In:
Delahay & Faberij de Jonge, 1986)
In vrouwengroepen komen onderwerpen
aan bod die in gemengde groepen minder
aan bod komen, zoals vrouwen en werk, en
seksualiteit (Delahay, 1997).
Van de Craats & Vrielink (2005) tenslotte
noemen dat de (kortdurende) psychodyna-
mische vrouwengroep goed aansluit bij een
aantal uitgangspunten van de vrouwenhulp-
verlening, zoals het teg e n gaan va n
regressie en afhankelijkheid, het vergroten
van de eigen verantwoordelijkheid, van de
autonomie en van herkenning. 

Argumenten tegen psychodynamische
vrouwengroepen

Als het gaat om separatie-individuatie pro-
blematiek blijkt de vaderfiguur een belang-
rijke rol te spelen om de losmaking van de
moeder te faciliteren. Bij Chodorow is
vooral zijn afwezigheid bepalend, bij
Halberstadt-Freud kan hij helpen een schei-
dende functie te ve rvullen en een
(deel)identificatieobject worden, zodat de
moeder door het meisje niet als absoluut
wordt gezien en zij zich dus kan gaan sepa-

reren van moeder. De va d e r figuur ve r-
tegenwoordigt de overte agressie, die zeker
in het licht van het non-agressiepact tussen
moeder en dochter, zo nodig is en helpt om
de egogrenzen te versterken. Wanneer wij
v r o u wen in een groep met uitsluitend
andere vrouwelijke groepsleden plaatsen,
en de therapeuten eveneens van het vrou-
welijk geslacht zijn, dan ontbreekt
wederom de vaderfiguur (Chodorow) en
ontnemen wij hen tevens de mogelijkheid
om zich met dit mannelijke element te
i d e n t i ficeren (Halberstadt-Freud), en dit
geleidelijk aan te internaliseren. Een vrou-
we n groep met vrouwe l i j ke therapeuten
wordt zo vooral een weerspiegeling van de
moeder-dochterrelatie, die zonder de man-
nelijke component van een vaderfiguur de
gebrekkige individuatie gaat bestendigen.
In aanwezigheid van een mannelijke thera-
peut daarentegen, die als vaderfiguur van
dienst kan zijn, kunnen de vrouwe l i j ke
groepsleden leren hun agressie ten aanzien
van de moeder te uiten en de noodzakelijke
separatie van de geïnternaliseerde moeder
op gang te brengen. Er kunnen deelidentifi-
caties met de mannelijke therapeut als
vaderfiguur ontstaan, terwijl zij zich ook
met de vrouwelijke therapeut en de andere
vrouwen in de groep kunnen identificeren.
In aanwezigheid van mannelijke gr o e p-
sleden/broertjes kunnen vrouwen boven-
dien leren van de wijze waarop de mannen
zich afgrenzen en met agressie omgaan.
(Uiteraard kunnen de mannen in een
gemengde groep evenveel van de vrouwen
leren, maar dat valt buiten het bestek van
dit artikel.)22



In de psychodynamische groepspsychothe-
rapie zijn we gewoon alles te bespreken en
te onderzoeken wat zich voordoet (of wat
juist wegblijft). Mocht het zich voordoen
dat vrouwen een ondergeschikte rol ten
opzichte van mannen innemen in de groep,
dan dient dat besproken en onderzocht te
worden. Naar aanleiding hiervan kunnen
zowel de vrouwen als de mannen in de
groep zich afvragen we l ke positie zij
innemen binnen de groep, en waarom; ook
kan bekeken worden hoe zij zich zouden
willen verhouden tot de andere groepsleden
van gelijke dan wel verschillende sekse.
Het geeft een mooie opening om de posities
in het gezin van herkomst verder te explo-
reren, waarbij de ouder-kindrelaties – dus
ook de moeder-dochterrelatie – in al zijn
facetten een centraal maar gedifferentieerd
groepsthema kan worden.
Als de vrouwen in de groep gaan concur-
reren om de aandacht van de mannen dient
ook dit – net als ieder ander fenomeen – in
de groep door de therapeuten gesignaleerd
en verwoord te worden, opdat het verder
onderzocht kan worden. Hetzelfde geldt als
vrouwen in de gemengde groep minder aan
het woord zouden komen dan de mannen,
of als in de gemengde groep te veel over het
hier en nu en interpersoonlijke problema-
tiek gesproken wordt ten koste van zaken
die het verleden betreffen en ten koste van
de intrapersoonlijke probl e m a t i e k .
Overigens is het onze eigen ervaring dat de
concurrentie om de mannen niet anders is
dan de concurrentie die de mannen om de
vrouwelijke groepsleden kunnen hebben,
en zijn de vrouwen juist vaker aan het

woord dan de mannen. Het kunnen laveren
tussen problemen in het hier en nu en pro-
blemen uit de kindertijd, en in staat zijn de
interpersoonlijke problematiek te vertalen
naar de intrapsychische problematiek en
vice versa, dient te behoren tot de basis-
vaardigheden van elke (groeps)psychothe-
rapeut, en moet niet opgelost worden door
de vrouwen van de mannen te scheiden.
Als bepaalde thema’s opvallend weg-
blijven, zoals (de vrouwelijke) seksualiteit,
of werk met het moederschap combineren,
dient dat aan de orde gesteld te worden, en
dient geëxploreerd te worden waarom het
onderwerp wegblijft. Zeker in deze tijd kan
het interessant zijn om te vernemen hoe de
mannen in de groep hier tegenaan kijken,
of, indien zij zelf vader zijn, hierm e e
omgaan in hun relatie. Op deze wijze geeft
het zowel voor de mannen als de vrouwen
mogelijkheden om nieuwe ervaringen op te
doen en te leren van de andere sekse. Zo
kan een levendige dynamiek ontstaan die
voor de beide seksen betekenisvol is.
Al deze zaken moeten dus gewoon op tafel
komen. Het samenstellen van seksehomo-
gene psychodynamische groepen kan onzes
inziens soms opgevat worden als het
omzeilen en vermijden van zaken die nu
eenmaal tussen de seksen spelen.
Wat verder opvalt in de literatuur is dat de
verschillen tussen mannen en vrouwen, en
tussen gemengde en seksespecifi e ke
groepen sterk benadrukt worden. Hierbij
ontstaat de indruk dat de overeenkomsten
niet zo relevant zijn.
Glatzer (1988) laat zien dat in de pre-oedi-
pale fase de fantasie van de slechte heksen- 25

staan. Immers, het tegengaan van individu-
aliseren van het probleem zou kunnen
leiden tot een blijven hangen in een afhan-
kelijk makend wij-gevoel waarin onvol-
doende plaats is voor differentiatie en
individuatie. Het doorbreken van geijkte
machtspatronen in een vrouwe n gr o e p
schept weinig leermogelijkheden om die
machtspatronen in het dagelijks leven –
waarvan mannen nu eenmaal deel uitmaken
- het hoofd te bieden. Het herwaarderen van
klachten in termen van overlevingsmecha-
nismen werkt voor iedereen – dus ook voor
mannen – in eerste instantie deculpabilise-
rend; het biedt een nieuwe kijk op de eigen
problemen, en moet de opmaat vormen om
de aard en de herkomst van de problemen te
onderzoeken om uiteindelijk meer adequate
coping te ontwikkelen. Door te veel nadruk
op deze herwaardering te leggen kan het
g e m a k kelijk als een stop op de fles we r ke n ,
een excuus worden dat verandering zelfs in
de weg staat. Dat er over schaamtevolle the-
m a ’s als seksualiteit makke l i j ker in een sek-
s e h o m ogene groep gesproken wordt lijkt
ons niet va n z e l f s p r e kend. Delahay (1997)
z egt hierover het volgende: ‘Seksualiteit
lijkt in het begin een zaak wa a r over de
groepsleden [in een vrouwe n groep] gemak-
kelijk praten. Toch blijft het gesprek bij
nadere beschouwing oppervlakkig en
beperkt tot mededelingen.’ B e kend is dat het
thema seksualiteit in een psychodynami-
sche groep sowieso niet gemakkelijk aan
bod komt. Onmogelijk is het echter niet, en
het zal onder meer afhangen van de beleefde
veiligheid in de groep en de eigen attitude va n
de groepstherapeuten ten aanzien van seksua-

liteit (zie bijvoorbeeld Ter Haar, 2001).
Het laatste punt dat Rijken noemt betreft de
leerstijl van vrouwen via het zich ver-
binden. Dit verbinden kan het mogen diffe-
rentiëren en individueren bemoeilijke n ,
zodat identificatie zonder separatie zich
dreigt te herhalen. In een gemengde groep
kan enerzijds het verbinden met de andere
v r o u wen gewoon plaatsvinden, maar
krijgen vrouwen anderzijds ook de manne-
l i j ke leerstijl te zien, wa a rmee ze zich
gedeeltelijk zouden kunnen identificeren. 
Het tegengaan van regressie en afhankelijk-
heid in een psychodynamische vrouwen-
groep, zoals Van de Craats & Vrielink
(2005) beschrijven, gaat waarschijnlijk wel
op voor een kortdurende groep; waar het
een doorlopende en dus langer durende
psychodynamische vrouwengroep betreft is
weliswaar een zekere mate van regressie
n o o d z a kelijk, maar zal extra gewa a k t
moeten worden op een herhaling van de
symbiotische illusie, zeker gezien het feit
dat regressieve angsten zich al in de begin-
fase van de vrouwengroep zo duidelijk
manifesteren (Delahay & Faberij de Jonge,
1986). Ook de sterke mate van afhankelijk-
heid, die zo snel ontstaat in een vrouwen-
groep (Delahay & Faberij de Jonge, 1986)
lijkt ons niet per definitie wenselijk, en zal
samen met het verlangen naar intimiteit het
bevorderen van de autonomie in de weg
kunnen gaan staan. 

Met betrekking tot de verschillen die
beschreven worden tussen vrouwengroepen
en gemengde groepen kunnen de volgende
kanttekeningen worden gemaakt. 24



gaat, zijn wij van mening dat een sekseho-
m ogene groep in feite de helft van onze
dagelijkse realiteit buiten beschouwing laat,
en zo vrouwen zelfs de kans ontneemt om
op een andere wijze met deze helft te
kunnen experimenteren binnen de ve i l i g e
beslotenheid die een groep kan bieden. De
s e k s egemengde groep benadert een sociale
m i c r o kosmos (Yalom, 1975) dan ook beter
dan een seksespecifi e ke groep. 
Uiteraard dient ieder man-vrouw therapeu-
t e n koppel in een seksegemengde groep vo l-
doende kennis te hebben van en alert te zijn
op seksespecifi e ke problemen, zowel in hun
u i t i n g s vo rm als in hun ontstaanswijze. In
opleiding en supervisie zal hier vo l d o e n d e
aandacht aan besteed moeten worden. 
De psychodynamische mannengroep is in
dit artikel niet besproken; opvallend is dat
er veel minder over gepubliceerd is, en er
dus minder over bekend is. Desalniettemin
menen wij dat - mutatis mutandis – het-
zelfde geldt als hetgeen wij voor de
psychodynamische vrouwe n gr o e p e n
bespraken. Zo beschrijft Deneer (2004b)
het belang van een man-vrouw therapeu-
tenkoppel in een open, doorlopende, semi-
g e s t ructureerde mannengroep va n
exhibitionisten: ‘Tenslotte draagt aan de
kracht van een groep bij dat deze geleid
wordt door twee therapeuten, een man en
een vrouw. Hun functie als rolmodel is
optimaal: ze zijn gelijkwaardig in hun
samenwerking, ze wisselen onderling van
rol, ze komen los van hun identiteit als man
of vrouw als het gaat om professionaliteit,
maar ze kunnen ook – waar nodig – een
s e k s e s p e c i fi e ke invalshoek aandragen.

Cliënten leren in het bijzijn van een vrouw
en van andere mannen te praten over seks,
over exhiberen en over andere problemen.’
(p.134) 
Hoewel het hier weliswaar geen psychody-
namische mannengroep betreft, en
genoemd citaat alleen naar het seksege-
mengde therapeuten koppel verwijst, ver-
woordt zij wel precies waar het ons om
gaat. Het binnenhalen van de andere sekse
in seksespecifi e ke psychodynamische
groepen zal onzes inziens te sterke regres-
s i eve tendensen kunnen couperen, de
onderlinge dynamiek vergroten en verle-
vendigen en zal uiteindelijk meer mogelijk-
heden bieden om via de overdracht tot
d i fferentiatie en individuatie te ko m e n ,
omdat het een betere representatie van onze
alledaagse werkelijkheid vormt. 
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moeder een belangrijke rol speelt. Ook in
de normale ontwikkeling ontstaat er woede
ten opzichte van de moeder vanwege beper-
kingen die de realiteit het kind oplegt.
Moeder is de eerste en belangrijkste repre-
sentant van deze frustrerende wereld en op
haar wordt de woede dan ook geproject-
eerd. Zij wordt gezien als almachtig en vij-
andig, en de angst die zij opwekt moet
gedevalueerd worden. Het is deze pre-oedi-
pale fantasie die moet worden doorgewerkt.
De onopgeloste rivaliteit, afgunst en sterke
g evoelens van ontoereikendheid in relatie
tot de vreesaanjagende pre-oedipale moeder
komt zowel bij jongens als bij meisjes vo o r.
Beide seksen raken betrokken in deze
v r o ege machtsstrijd met het geprojecteerde
beeld van de archaïsche, ve r s l i n d e n d e
m o e d e r. De heftigheid van deze strijd ve r-
schilt uiteraard van individu tot indiv i d u ,
maar verschilt niet zozeer tussen de seksen.
Ook dit pleit voor een gemengde groep. 
Voor beide seksen geldt dat vader een
belangrijke rol speelt in het loskomen van
m o e d e r. Het jongetje moet de ove r s t a p
maken van moeder naar vader als identifi-
catieobject en hiermee de symbiose met
moeder verlaten. Het meisje moet zich los-
maken van moeder en zich tevens met haar
identificeren. Hierbij is vader een hulp-
middel om grenzen te leren stellen, als
model in de nieuwe relatie tot moeder en
als (deel)identificatieobject.
De overeenkomst tussen beide seksen in de
pre-oedipale fase is dus de wijze waarop de
almachtige moeder beleefd kan worden en
de wijze waarop het kind zich tot de
moeder in de realiteit moet leren ve r-

houden. Vader speelt hierbij zowel voor de
jongen als het meisje een belangrijke – zij
het verschillende – rol. 

Discussie

In het bovenstaande hebben wij getracht
duidelijk te maken dat de argumenten die
gegeven worden om juist vóór een psycho-
dynamische vrouwengroep te kiezen op
zijn minst discutabel zijn. In het licht van
de pre-oedipale ontwikkeling van meisjes
en de complexiteit van de identificatie met
en de losmaking van één en hetzelfde
object, bespraken wij het belang van de
vaderfiguur om uit de symbiotische illusie
met moeder te komen; het gaat hierbij om
zijn rol als vertegenwoordiger van de overte
agressie – zo nodig om ego-grenzen te ver-
sterken –, om zijn rol als (deel)identifica-
tieobject en om zijn scheidende functie in
het separatieproces. Juist bij vrouwen met
pre-oedipale problematiek, waar de symbi-
otische illusie met moeder mede dankzij de
afwezigheid of onvoldoende beschikbaar-
heid van de vaderfiguur in stand gehouden
bleef, biedt een seksegemengde groep met
een man-vrouw therapeutenkoppel meer
mogelijkheden om de oude problematiek
door te werken zodat het separeren en indi-
vidueren alsnog verder vorm kan krijgen.  
Dat vrouwengroepen bestaansrecht hebben
trekken wij geenszins in twijfel; het grote
actuele aanbod aan vrouwe n groepen vo o r-
ziet in een duidelijke behoefte, zeker wa a r
het de meer gestructureerde, thematische
groepen betreft. Maar waar het om de onge-
s t ructureerde psychodynamische gr o e p e n26
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