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Een bijzonder nummer presenteren wij u, 

grotendeels gewijd aan het werk van John R. 

Schlapobersky, de aimabele hoofdspreker 

op het NVGP-congres van 23 maart 2018 dat 

de titel Longing – belonging: de essentie van 
de groep meekreeg. Wie aanwezig was kan 

in alle rust zijn voordracht Die Gesellige 
Groep (The Convivial Group): A study of longing 
and belonging in groups and cultural life – 

hier in aangepaste en uitgebreide vorm 

weergegeven – teruglezen. Wie het congres 

gemist heeft, heeft de kans om zichzelf weer 

helemaal bij te lezen. Het artikel is een 

mooie weergave van zijn theoretische uit-

gangspunten en wordt rijkelijk geïllustreerd 

met sprekende en herkenbare vignetten uit 

zijn eigen groepen. Maar voor u aan zijn 

artikel begint, adviseer ik u om eerst het 

bijzondere interview te lezen dat Piet  

Verhagen met Schlapobersky had. Zijn in-

drukwekkende levensgeschiedenis blijkt een 

belangrijke achtergrond te zijn voor het vele 

werk wat hij later verricht heeft. Een man 

met grote veerkracht en vitaliteit, bij wie 

trauma en tegenslag allerminst tot verbit- 

tering geleid hebben. 

 

Hermieke Kuiper was aanwezig bij de huis-

kamersessie die Schlapobersky de dag na 

het congres te Utrecht gaf. Haar verslag 

maakt de intimiteit van deze sessie goed 

voelbaar, en maakt ook dat je er als lezer 

eigenlijk zelf bij geweest had willen zijn. 

Natuurlijk kan een bespreking van Schlapo-

bersky’s boek From the couch to the circle. 
Group-Analytic Psychotherapy in Practice  

uit 2016 in dit verband niet ontbreken.  

Piet Verhagen en ondergetekende hebben 

getracht een impressie van dit rijk gevulde 

boek te geven. Volledig is het allerminst, 

maar hopelijk nodigt het uit om het boek 

zelf te gaan lezen. 

Tot slot zijn er nog twee verslagen van con-

gressen: oud-redacteur Frits van Hest was 

namens de redactie aanwezig bij het World 

Congres of Psychotherapy met de titel  

Psychotherapy, stronger through diversity,  

dat van 7 tot 9 juni 2018 in Amsterdam  

gehouden werd. Van Hest neemt de lezer  

in zijn verslag zodanig bij de hand dat het 

lijkt alsof je naast hem zelf op het congres 

aanwezig was. 

Hekkensluiter is een verslag van het door 

Lemion, in samenwerking met de NVGP 

georganiseerde symposium Groepspsycho- 
therapie anno 2018; nieuwe handvatten voor 
de ggz-praktijk dat gehouden werd op 5 juli 

2018. Het is goed om te zien dat er buiten 

het jaarlijkse eigen NVGP-congres voldoen-

de animo bestaat om nóg een studiedag 

geheel aan de groepspsychotherapie te  

wijden. Bekende gezichten onder de deel- 

nemers en sprekers natuurlijk, maar zeker 

ook veel nieuwe gezichten, collegae die  

R e d a c t i o n e e l

Veerkracht 
en vitaliteit



enthousiast met groepen werken, maar nog 

geen NVGP-lid zijn. Hopelijk krijgt dit ge-

slaagde initiatief volgend jaar een vervolg, 

en lukt het om zo ook meer mensen te inte-

resseren voor het lidmaatschap van de 

NVGP, opdat onze vereniging vitaal en veer-

krachtig blijft. 

Arnout ter Haar
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