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Redactioneel
Empathie: hoe meer hoe beter?

Empathie, de begrijpende en invoelende
betrokkenheid op anderen, is een schaars
goed. Niet alleen in privérelaties en in secto-
ren als de zorg (waar empathie traditioneel
een belangrijke plaats inneemt), maar bij-
voorbeeld ook in het onderwijs en op het
niveau van relaties op het werk. De meesten
van ons verwachten aandacht voor onze erva-
ringen, emoties en behoeften en voelen zich
tekort gedaan wanneer die uitblijft. Omge-
keerd wordt ook van ons verwacht dat wij de
uniciteit van anderen respecteren, dat wij ons
bekommeren om de emoties van anderen en
ons niet als zelfgeconcentreerde egoïsten
gedragen. Vaak valt dat tegen, maar de teleur-
stelling daarover onderstreept evenzeer het
belang van empathie als de grenzen daarvan.
Aan alle commotie over de verharding van
sociale verhoudingen en de toename van zelf-
gericht individualisme ligt kennelijk de hoop
en de verwachting ten grondslag dat mensen
zich anders, empathischergedragen. Maar wat
houdt empathie precies in? En is empathie
altijd goed of nastrevenswaardig? De bijdra-
gen aan dit themanummer maken een bere-
deneerd antwoord op deze vragen mogelijk.
De auteurs putten met name uit ervaringen,
inzichten en dilemma's uit de sfeer van zorg
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en hulpverlening. Dat is niet verwonderlijk,
want juist in situaties waarin mensen met pro-
blemen kampen en onzeker of hulpbehoevend
zijn, doet zich de behoefte aan empathie het
sterkste voelen en komen de vragen en dilem-
ma's die daarmee verbonden zijn het duide-
lijkste naar voren.

De directe aanleiding voor dit themanummer
wordt gevormd door het druk bezochte con-
gres over 'Therapeutische en toxische aspec-
ten van empathie', dat in het najaar van 1999
door de Universiteit voor Humanistiek geor-
ganiseerd werd ter gelegenheid van de toe-
kenning van een eredoctoraat aan Prof. dr. R.
van den Hoofdakker. Het nummer opent dan
ook met de rede die Van den Hoofdakker op
dit congres hield. Puttend uit zijn rijke erva-
ring als arts, psychiater en onderzoeker,
betoogt Van den Hoofdakker onder meer dat
empathie een noodzakelijke voorwaarde is
voor het overgrote deel van de diagnostiek en
het overgrote deel van het therapeutische han-
delen. Empathie is voor hem in essentie een
wetenschappelijke activiteit. Het gaat om ken-
nis, maar dan wel een bijzondere vorm daar-
van, namelijk ten aanzien van individuele
personen. Daarom noopt empathie volgens
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Van den Hoofdakker ook tot bescheidenheid:
'De empathische houding brengt met zich mee
dat je de enorme afstand kan overzien tussen
de complexe werkelijkheid van de individuele
personen die je ontmoet en de generalisaties
die wetenschappelijk onderzoek oplevert.' Die
bescheidenheid is ook noodzakelijk vanwe-
ge de mogelijke schadelijke werking van
empathie: 'Empathisch gedrag kan een over-
weldigend gevoel van erkenning en herken-
ning geven, maar het kan ook zeer pijnlijk en
confronterend zijn en men moet scherp aan-
voelen hoe gunstig en hoe schadelijk het is
iemand te laten weten dat je achter zijn of haar
façade kijkt.'
De mogelijke schadelijke gevolgen van empa-
thie spelen ook een belangrijke rol in de twee
volgende bijdragen van de hand van joachim
Duyndam en Willem van Tilburg. Met het oog
op het verhelderen van het onderscheid tus-
sen 'goede' en 'griezelige' empathie probeert
Duyndam een brug te slaan tussen cogniti-
vistische emotietheorieën en de emotietheo-
rie van William james, waarin de zelfgewaar-
wording centraal staat. Daartoe voert hij het
onderscheid in tussen actuele en potentiële
gevoelens en betoogt hij dat empathische
hulpverleners onvermijdelijk de gevoelens van
cliënten reconstrueren. De vraag is dan hoe
goed ze dat doen, met hoeveel narratieve ver-
beeldingskracht. Een empathische hulpverle-
ner is volgens Duyndam een goede schrijver.
Vanuit een andere, neurobiologische en psy-
chiatrische invalshoek staat dit constructieve
aspect van empathie ook centraal in de door-
wrochten bijdrage van Willem van Tilburg. Hij
verzet zich tegen het 'kritiekloos heilig ver-
klaren van empathie als een natuurlijke com-
petentie' en pleit ervoor empathie als een
ethisch neutraal fenomeen te beschouwen dat
zowel ten goede als ten kwade kan worden
aangewend. Net als Van den Hoofdakker is Van
Tilburg van mening dat empathie en goede
hulpverlening onlosmakelijk verbonden zijn:
'Het zich zo objectief en onbevooroordeeld
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mogelijk een beeld vormen van de binnenwe-
reld van de patiënt/cliënt is een absolute ver-
eiste voor goed hulpverlenerschap.' Van
Tilburg maakt echter duidelijk dat het weder-
zijds empathische functioneren van hulpver-
leners en cliënten zich voor een groot deel aan
bewuste controle onttrekt. 'Men moet dus in
empathie getraind worden,' concludeert hij,
met name om zicht te krijgen op pre-reflexie-
ve patronen in eigen emotionele verwachtin-
gen en reacties. 'Voor een adequate
beroepskeuze binnen de gezondheidszorg is
enige zelfkennis in dit opzicht van levensbe-
'lang.' Van Tilburg benadrukt dat die patronen
niet alleen in de eigen psychische ontwikke-
ling verankerd zijn, maar ook biologische en
maatschappelijke achtergronden hebben.
Dit wordt bijzonder duidelijk in de vierde bij-
drage van de hand van janneke van Mens-Ver-
huist. Onder de titel 'Mannetjesputters of
vrouwtjes putters: wat maakt het uit?' werpt zij
een verhelderend licht op de grote verschillen
die, gemiddeld gesproken, bestaan tussen de
'copingstijl' waarmee mannen en vrouwen
problemen rond depressiviteit tegemoet tre-
den. De copingstijl van vrouwen is in het alge-
meen meer geconcentreerd op emoties en
emotiemanagement, terwijl die van mannen
eerder vermijdend, respectievelijk probleem-
oplossend is. 'Veel mannen hebben de sub-
jectieve ervaring afgesneden te zijn van
andere mensenoovoor hun bescherming en
geruststelling zijn ze aangewezen op hun
vrouwelijker partner. Anders gezegd: ze beste-
den hun depressies uit aan vrouwen en wor-
den zelf pas depressief als er geen vrouw meer
is om het aan uit te besteden.' Dergelijke
inzichten hebben natuurlijk consequenties
voor begeleidingsrelaties en de rol van empa-
thie daarbinnen. Begeleiders van het manne-
lijk geslacht moeten zich bijvoorbeeld volgens
Van Mens-Verhuist realiseren dat een sekse-
stereotiepe interactie met cliënten waar-
schijnlijk hun depressieve gedrag, in de vorm
van passiviteit en afhankelijkheid versterkt.
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Verschillen tussen mannen en vrouwen en het
geweld dat daarmee verbonden kan zijn, staan
op een heel andere manier centraal in de vijf-
de bijdrage van de hand van Joke de Vries.
Voortbouwend op haar onderzoek en haar
begeleidingspraktijk binnen het Instituut voor
Ecologische Gezondheidszorg en op het proef-
schrift waarop zij begin 2000 aan de Univer-
siteit voor Humanistiek promoveerde, richt zij
de aandacht met name op de ingrijpende
afstemmings- en veranderingsprocessen die
in haar ervaring aan de kant van therapeuten
noodzakelijk zijn bij de begeleiding van men-
sen die het slachtoffer zijn geweest van incest.
De empathische afstemming op de beleving
en de ervaringswereld van de betrokkenen
vereist het toe kunnen laten en 'waar' willen
hebben van onvoorstelbare geweIdservarin-
gen. Haar analyse bevestigt (zij het in een
ander taalspel) een belangrijke conclusie van
van Tilburg: de innerlijke ontwikkeling van
hulpverleners vormt een centrale voorwaarde
voor goede hulpverlening - en dat te meer
waar de problemen van de betrokkenen com-
plexer en zwaarder zijn.
De zesde bijdrage aan dit nummer is afkom-
stig van Denijs Bru. Net als Van den Hoofdak-
ker ontleent hij zijn belangrijkste inspiratie aan
Rogers en aan de uitwerking van diens opvat-
tingen door Gendlin. Op basis van zijn eigen
therapeutische ervaringen onderschrijft Bru de
bescheidenheid waartoe de empathische hou-
ding volgens Van den Hoofdakker noopt. 'Met
de jaren,' schrijft Bru, 'ben ik er steeds meer
van overtuigd geraakt dat problemen van
mensen eigenlijk niet op te lossen zijn. Dat
is geen pessimisme van een overjaarse the-
rapeut of raadsman, maar eerder de getuige-
nis van een dieper inzicht in menselijke
problematiek en een groei in bescheidenheid.'

Het themagedeelte van dit nummer wordt afge-
sloten met drie bijdragen waarin praktische
activiteiten vanuit humanistische organisaties
centraal staan. In een zowel theoretische als
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praktische bijdrage vraagt Peter de Lange aan-

dacht voor het belang van lichamelijkheid en
van lichamelijk gerichte communicatie bij de
zorg voor ouderen met dementie. Nadat hij in
aansluiting bij Merleau-Ponty en verwante den-
kers de centrale rol van het lichaam in de ont-
wikkeling en het vasthouden van het
levensverhaal van mensen heeft belicht, gaat
hij in op praktische werkwijzen die hij vanuit
het Centrum voor Praktische Humanistiek ont-
wikkeld heeft om de zorg voor mensen met
dementie te verbeteren vanuit een focus op
lichamelijkheid en levensverhalen.
Een humanistisch geïnspireerde beroepsprak-
tijk en het belang van empathie daarbinnen
staat ook centraal in de bijdrage van Brecht
Molenaar, werkzaam als humanistisch geeste-
lijk verzorger in een groot ziekenhuis in Rot-
terdam. Uit de eerste hand beschrijft zij
ervaringen en inzichten rond de geestelijke
begeleiding van slachtoffers van de cafébrand
in Volendam en hun familie.
Aan het eind van het themagedeelte geeftJei-
chien Martens een beschouwing over de inte-
gratie van vluchtelingen in de Nederlandse
samenleving. Zij beschrijft een in opdracht van
Humanitas en GGZ in Groningen ontwikkelde
methodiek die vluchtelingen ondersteunt bij
het opbouwen van een nieuw netwerk in
Nederland. Zij noemt deze methodiek het
'boommodel', omdat de metafoor van de
boom die verplant wordt, vluchtelingen sterk
aanspreekt: 'hoe meer wortels je meeneemt en
hoe steviger je ze in Nederlandse grond
plaatst, hoe beter je hier verder kunt groeien.'
De methodiek is gericht op de empowerment
-van vluchtelingen, op hun vermogen zelf-
standig relatienetwerken te ontwikkelen en te
onderhouden. Voor zover dat lukt, leidt dat tot
een verminderd beroep op zorg en hulpver-
lening. Dat is prettig, stelt Martens, maar 'het
is nog veel prettiger uit menselijk oogpunt: net
als ieder ander heeft ook een vluchteling er
recht op dat hij zich kan ontplooien en ont-
wikkelen in onze samenleving.'
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Na het thematische gedeelte houdt Karel
Schmeink in aansluiting bij Jean-François Lyo-
tard een kort, maar krachtig pleidooi voor de
waarde van de kunst als datgene wat geac-
cepteerde (wetenschappelijke) codes en regels
doorbreekt. 'Openheid en gevoeligheid zijn de
eigenschappen die ons tot mens maken en die
doorgang bewerkstelligen voor het onbe-
stemde, datgene wat geen stem krijgt en
daarmee de zekerheid van de waarneming ver-
nietigt en de onafgestemdheid uitlokt.'
In het discussiedossier wordt dit nummer
gecomplementeerd door de oratie waarmee
Heleen Pott haar Socratesleerstoel aan de Eras-
mus Universiteit heeft aanvaard. Onder de titel
Survival in het mensenpark: over kunst,
cyborgs en posthumanisme zoekt Pott aan-
sluiting bij Sloterdijks these dat het humanis-
tische Bildungsproject op een mislukking is
uitgelopen. Zij probeert de contouren te schet-
sen van een post-humanistisch perspectief dat
recht kan doen aan de realiteit van de tech-
nologische cultuur en niet langer 'de ratio
maar de imaginatio, de creatieve verbeel-
dingskracht' centraal stelt. Haar prikkelende
betoog roept de nodige vragen op, waarvan er
enkele aan haar worden voorgelegd in een kri-
tisch commentaar van Harry Kunneman, waar-
op Pott kort reageert. Behalve door de
gebruikelijke signalementen en aankondigin-
gen wordt dit nummer afgesloten door twee
recensies. Douwe van Houten bespreekt de
bundel van Willem Trommel en Romke van der
Veen over de Nederlandse verzorgingsstaat,
De herverdeelde samenleving. Deze bundel
biedt volgens Van Houten een welkome aan-
vulling op de beperkte hoeveelheid Neder-
landse literatuur over de verzorgingsstaat.
Frédéric Vandenberghe bespreekt uitvoerig
een recente, voor het thema van dit nummer
belangwekkende bundel, onder redactie van
H. Kögler en K. Stueber, getiteld Empathyand
Agency. The Problem of Understanding in the
Human Sciences. Het commentaar van Van-
denberghe voert tot de interessante conclusie
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dat 'de humanistiek geen louter empathische
wetenschap kan zijn.'

Harry Kunneman
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Empathie:
betekenis en
grenzen
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Empathie

R. H. van den Hoofdakker

Men hoeft geen wereldvreemde holist te
zijn om toe te geven dat voor de analyse
van een medisch probleem een stetho-
scoop, een bloedmonster en een scan vrij-
wel nooit voldoende zijn, maar dat er zoiets
als een gesprek nodig is. Evenzeer wordt
het toenemend duidelijk dat een zeer groot
deel van het succes van medisch handelen
te danken is aan onbekende mechanismen,
waarin de arts-patiëntrelatie een belangrij-
ke rol speelt.

Humanistiek nr.4, 1ejaargang december 2000

Eind 1959 deed ik mijn artsexamen. Het is nu dus
veertig jaar later. Inmiddels ben ik bezig. stap voor stap
afscheid te nemen van mijn artsen bestaan. Afscheid
nemen gaat onvermijdelijk gepaard met terugdenken.
Ik denk dan ook nogal eens terug de laatste tijd. Het
toeval wil dat ik dezer dagen kasten moet ontruimen.
Ik heb nog een kamer in de kliniek waar ik werkte, vol-
gestouwd met boeken en papieren. Het gebouw zal
worden gerenoveerd. Ik moet plaats maken voor de
vernieuwers. Boeken, brieven, nota's, lezingen, artike-
len, dia's, overheadsheets, alles, alles gaat door mijn
vingers en alles roept de vraag op: wat is me dit nog
waard, wil ik dit houden, wat vind ik nog belangrijk?
Er zijn een paar dingen die er uitspringen: dierbare
overblijfsels. Een oude stoffige fotokopie van: 'The
Necessary and Sufficient Conditions ofTherapeutic
Personality Change' van Carl Rogers (uit Journalof
Counseling Psychology, Vol.2 I ,No.2, 1957) en De huis-
arts in de maalstroom der emoties van Jhr. dr.A.H. van
Lidth de Jeude (Stenfert Kroese, Leiden, 1971) Rogers
en van Lidth de Jeude, die zijn belangrijk geweest in
mijn artsenbestaan. Ik zal dit uitleggen.
Direct na mijn artsexamen moest ik in dienst en mijn
eerste ervaringen als ~rts heb ik dan ook opgedaan in
het leger. Een groot deel van mijn diensttijd bracht ik
door als 'psychotherapeut' in het Herstel-en Oefen Cen-
trum, het voormalig Neurosehospitaal, in Austerlitz.
Mijn collega-therapeuten waren jonge, onervaren, net
afgestudeerde mensen, artsen en een psycholoog. Wij
moesten jongens die het niet meer uithielden op hun
'werkplek' zover zien te krijgen dat zij hun taak weer
konden hervatten. Mocht dit niet lukken, dan volgde
afkeuring. Meestal kwam het op het laatste neer. Vele
van die sombere, boze, angstige, vastgelopen jongens
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hadden het ook in de burgermaatschappij al moeilijk
gehad. Het merendeel van ons werk bestond uit pogin-
gen hen te helpen met hun terugkeer naar huis.
Het medische onderwijs dat wij hadden genoten was
niet bepaald geschikt voor het analyseren en oplossen
van de problemen waar de soldaten mee zaten. In de
medische faculteiten en de academische ziekenhuizen
was psychiatrie een vak met weinig aanzien. Menig
hoogleraar of lager geplaatst specialist was er trots op
dat hij van psychiatrie 'niets begreep". De diagnostiek
bestond uit een mengsel van Kraepeliaans botanise-
ren en psychoanalytisch theoretiseren. De behandel-
mogelijkheden waren beperkt tot een gering aantal
ingrepen en maatregelen: biologische, zoals elektro-
shock insulinecoma's en toediening van kalmerende
farmaca, en psychologische: psychoanalyse voor de
unhappy happy few en arbeidstherapie voor'het ande-
re soort mensen'.
Toen ik in Austerlitz arriveerde was kort geleden
Rogers ontdekt. Nog voel ik het enthousiasme in die
tijd als ik de oude teksten weer lees. 'For constructive
personality change to occur, it is necessary that these
conditions exist and continue over a period of time.'
En dan komen die condities. Ik noem de bekendste:
'The therapist is congruent... It means that within the
relationship he is freely and deeply himself. The the-
rapist experiences unconditional positive regard for
the dient. The therapist experiences an empathic
understanding of the dient's intern al frame of refe-
rence and endeavours to communicate this experien-
ce to the dient. The communication to the dient of the
therapist's empathie understanding and uncondition-
al positive regard is to a minimal degree achieved.' En
dan komt de daverende slotzin in dit stuk: 'No other
conditions are necessary.'
Jaja, dat was wat anders dan ingewikkeld getheoreti-
seer en machteloos gemodder met Es, Ich en Überich.
Het enige dat nodig was om mensen te doen veran-
deren was een relatie, een relatie met mij nog wel.Vol-
gens Rogers ging het om een geïntensiveerde vorm van
good friendship. Ik moest handelen als een 'persoon',
'echt', zonder façade. Ik moest de ander ook werkelijk
een ander laten zijn, ik mocht nooit denken: was hij of
zij maar zoals ik dat graag zou willen. Ik moest empa-
thisch zijn, me onbevooroordeeld verplaatsen in de
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innerlijke wereld van de ander. Als mijn cliënten, want
patiënten waren ze niet meer, als mijn cliënten dus
desnoods maar een beetje in de gaten hadden dat ik
hen accepteerde en begreep, dan werden ze beter,
sorry, dan veranderden ze. Hoopvolle perspectieveri
voor een jonge arts.
Therapie leek eenvoudig, maar dat was het niet. In de
eerste plaats moesten wij om therapeut te worden
zowat alles afleren wat we in onze beroepsopleiding
hadden aangeleerd. Dat was soms een verademing,
maar soms ook bedreigend. We hadden geleerd dat
patiënten van binnen verkeerd functioneerden, dat wij
de problemen die daaruit voortvloeiden moesten
oplossen door de disfuncties op te sporen en te her-
stellen. Wij waren opgevoed als afstandelijke repara-
teurs, adviseurs, doeners. Ineens moesten we goede
vrienden zijn, luisteren, niets doen, het initiatief aan
de cliënt laten. Dat viel niet mee. En de soldaten, nou
ja, die zagen die medische vaandrigs, die officieren dus,
niet direct als hun beste vrienden. Opname in ons cen-
trum was een vernedering,je had het stigma van psy-
chiatrische patiënt gekregen, het leger was één grote
vijandige wereld, er was maar één wens: zo snel moge-
lijk naar huis. Niks persoonlijke verandering. Thuis
was alles beter. En, afgaande op mijn eigen ervaringen
als soldaat, er zat veel in. Overigens, ik zag wel eens
resultaat, er waren wel eens soldaten waar ik een the-
rapeutische relatie mee kreeg waarin 'iets gebeurde'.
Maar mijn verblijf in Austerlitz is toch voornamelijk
een belangrijke tijd geweest voor mijzelf. De intensie-
ve training die ik daar ontving heeft mijn grondhou-
ding in het artsenbestaan bepaald.

Ik wilde psychiater worden. Er was geen stageplaats.
Nadat ik het leger verlaten had werkte ik enkele maan-
den als assistent in de huisartsenpraktijk van Van
Lidth de Jeude. Mijn toekomstige opleider, prof. Baan,
had mij aangeraden om vóór de specialistische stages
kennis te nemen van wat er met mensen aan de hand
is voordat zij misschien ooit bij een psychiater terecht.
komen. Veel specialisten hebben geen flauw benul van
de maatschappij waaruit hun patiënten komen en
waarin ze weer terugkeren. Ik ben blij met Baans
advies. Om verschillende redenen.
De praktijk van Van Lidth was bijzonder. Van Lidth was
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één van de dokters die in die tijd de huisartsenge-
neeskunde een ander leven in trachtten te blazen. In
1957 was het beroemde boek van de psychiater Balint
verschenen: The Doctor, his Patient and his Illness,
waarin de onbruikbaarheid van de medische kennis
in de huisartsenpraktijk aan de orde werd gesteld. Voor
een overgroot deel van de problemen die de huisarts
gepresenteerd kreeg had hij uit zijn opleiding geen
oplossende strategieën meegekregen. Integendeel, zou
ik bijna zeggen. Het merendeel van de patiënten ver-
toonde - net als nu - vage mengsels van lichamelijke
en soms psychische klachten, waarbij de klassieke aan-
pak de mensen van de wal in de sloot hielp: met zin-
loze lichamelijke onderzoekingen en behandelingen
werden de problemen niet minder, maar nogal eens
groter. Veel artsen voelden zich machteloos. Balint nu
veroorzaakte een golf van hoop op uitbreiding van de
diagnostische en therapeutische mogelijkheden. Door
meer psychiatrische scholing zou de huisdokter meer
kunnen doen dan het voorschrijven van zinloze pillen
en het verstrekken van vruchteloze adviezen. The doc-
tor as the drug, was een veel geciteerde samenvatting
van zijn boodschap. Van Lidth de Jeude was hevig
gegrepen door het nieuwe elan in de huisartsenwereld.
Hij was zeer begaan met de ongelukkige, angstige,
gefrustreerde mensen in zijn praktijk, gaf ze aandacht,
ruimte en tijd, kende hun levens vaak tot in de meest
curieuze details, troostte, bemoedigde en steunde. Zijn
praktijk telde dan ook een meer dan gemiddeld aan-
tal mensen die door andere artsen nogal eens als kla-
gers, drammers, zeurpieten of minusvarianten werden
aangeduid.
Ik was dus beginnend volgeling van Rogers en ging als
het even kon congruent, positief waarderend, empa-
thisch aan de slag. En ach, een enkeling heb ik waar-
schijnlijk wel geholpen, wat meer inzicht, meer
zelfrespect bezorgd, maar ik was nog steeds erg oner-
varen, had heel weinig tijd en leefde met de hete adem
van de mogelijk over het hoofd geziene, ernstige licha-
melijke afwijking in mijn nek. Waar Van Lidth al jaren
geen korset meer voor liet uittrekken, wilde ik toch
echt nog even onderzoeken of er misschien niet toch,
enzovoorts. Van Lidth schreef in die tijd het boek dat
ik al eerder noemde en dat veel later - pas na zijn dood
- zou verschijnen: De huisarts in de maalstroom der
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emoties. Hij analyseerde het onvruchtbare huisartsen-
gedrag en probeerde strategieën te formuleren waar-
mee huisartsen effectief in de emotionele maalstroom
van hun spreekkamer konden manoeuvreren; waar-
mee ze niet boos of wanhopig of afwijzend hoefden te
worden, maar nuchter, respectvol, betrokken en gedul-
dig zouden kunnen blijven. Wij spraken daar veelover.
Het manuscript met zijn handschrift ontroert me.
Nogmaals, ik ben blij dat ik bij hem heb gewerkt, dat
ik heb gezien dat je als arts kunt aanvaarden dat men-
sen zijn zoals ze nu eenmaal zijn en dat veel van hun
klachten alleen begrepen kunnen worden als men hun
levensverhaal wil kennen. Dat verhaal omvat meer dan
een rijtje symptomen van een individu, het omvat de
hele mens en zijn ofhaar context. Het zijn grote woor-
den, maar het is niet anders.

Dit waren mijn eerste ervaringen als arts. Ze hebben
mijn denken en doen sterk beïnvloed. Ik zei al: ik denk
veel terug de laatste tijd. Het is de leeftijd. Ik heb wel-
iswaar nog enkele promovendi, en ik ben hevig
benieuwd naar de resultaten van hun werk, maar de
actieve betrokkenheid bij de professie als geheel neemt
af. Het komt, denk ik, omdat ik geen patiënten meer
zie en spreek. Het contact met hen blijkt voor mij toch
het hart te zijn geweest van mijn beroep. Ik was
behandelaar, opleider en onderzoeker; bij al die acti-
viteiten was het omgaan met patiënten de belangrijk-
ste bron van motivatie en inspiratie. Daarin
concretiseerde zich de essentie van het vak, een essen-
tie die mijns inziens in twee vragen kan worden
samengevat: wat is er aan de hand en wat kan ik doen?

De arts-patiëntrelatie

Ik ben niet de eerste die de arts-patiëntrelatie zo essen-
tieel vindt, en ook niet de enige. Integendeel, deze
opvatting is zo oud als de geneeskunde en wordt door
iedere arts met mij gedeeld. Zelfs artsen die kenne-
lijk geen enkele interesse hebben in patiënten, zijn het
op dit punt altijd met mij eens geweest. Waarom dan
toch deze versleten duit in dit oeroude zakje?
Om twee redenen. Ten eerste omdat de tijd voort-
schrijdt, ik bedoel, omdat de erkenning van het belang
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van de arts-patiëntrelatie steeds minder uit voorna-
melijk algemeen menselijke, laat ik zeggen ideële,
humanistische opvattingen voortvloeit. Het belang
blijkt steeds meer uit wetenschappelijke, theoretische
en empirische 'evidentie'. Het wordt steeds duidelijker
dat er vrijwel geen medische problemen zijn waarbij
psychosociale aspecten geen rol spelen, of het nu gaat
om veroorzaking, verloop, preventie of behandeling.
Men hoeft geen wereldvreemde holist te zijn om toe te
geven dat voor de analyse van een medisch probleem
een stethoscoop, een bloedmonster en een scan vrij-
wel nooit voldoende zijn, maar dat er zoiets als een
gesprek nodig is. Evenzeer wordt het toenemend dui-
delijk dat een zeer groot deel van het succes van
medisch handelen te danken is aan onbekende mecha-
nismen, waarin de arts-patiëntrelatie een belangrijke
rol speelt. Pillen tegen depressie bijvoorbeeld blijken
slechts enkele procenten effectiever dan placebo, sinds
er placebopillen met bijwerkingen worden gebruikt in
het onderzoek. De effecten van antidepressiva moeten
dan ook voor een overgroot deel worden verklaard met
andere dan specifiek medicamenteuze mechanismen:
natuurlijk beloop onder andere, maar waarschijnlijk
'het feit dat er iets gebeurt', de geloofwaardigheid van
het sprookje (er is iets mis in mijn hoofd en deze pil
kan dat herstellen) aandacht, vertrouwen in de dokter,
enzovoorts, enzovoorts, de dokter-patiëntrelatie kort-
om. Tot mijn verbijstering moest ik onlangs horen dat
ook de successen van bypassoperaties goeddeels op
placebo-effecten berusten.
Er is nog een reden waarom ik maar weer eens wijs op
het belang van de arts-patiëntrelatie. Omdat de belang-
stelling in weerwil van wat ik net heb gezegd vaak niet
naar die relatie gaat, niet naar de psychosociale aspec-
ten van de problemen, niet naar de psychotherapeuti-
sche ingrediënten van het medisch handelen, maar
naar nieuwe bloedmonsters, nieuwe scans, nieuwe
medicamenten. En voor veel mensen, ook de niet-
medici, 'de mensen in het land' om met zorgverzeke-
raar Wiegel te spreken, journalisten, beleidsmakers,
enzovoorts, enzovoorts, geldt hetzelfde.
In haar mooie proefschrift Doetor-patient Communi-
cation and the Quality of Care (1991) wijdt ]ozien Ben-
sing een boeiende analyse aan de achtergronden van
deze biomedische preoccupatie. Waarom krijgen de
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eendimensionale ideeën over zieken en ziekte en de
soms povere specifieke effecten van veel 'puur
medisch' handelen zoveel meer aandacht dan de inte-
grale, multidimensionele inzichten en strategieën? Ik
parafraseer haar antwoord en vul het aan.
Een belangrijke oorzaak is dat het biomedische
gezichtspunt voor dokters meer status heeft, doorgaat
voor 'harder', 'wetenschappelijker'. Ik heb dat zelf vanaf
de eerste dag van mijn studie meegekregen. Webegon-
nen met fysica en chemie, dat waren de basisvakken.
Geen spoor van psychologie of sociologie is er in mijn
studie te bekennen geweest. Dat waren 'softe' vakken.
Psychiatrie was een buitenbeentje. Zéér soft. Het is wel
wat veranderd, ik weet het. Ik kom daarop terug. Ver-
der: aandacht voor en ingrijpen in ingewikkelde psy-
chosociale problemen kosten geduld en dus tijd, en tijd
is geld. Anders gezegd: psychosociale belangstelling
betaalt niet. Het betaalt niet op verschillende niveaus:
dat van de patiëntenzorg en dat van het onderzoek.
Artsen die lange wachtlijsten moeten afwerken heb-
ben geen tijd voor de tijdrovende aspecten van de arts-
patiëntrelatie. Ook patiënten zelf en, niet te vergeten,
hun werkgevers zijn bang voor tijdverlies door ziek-
te. Problemen, getob, narigheid, neem een pil en ga
weer aan het werk.
Het belangrijkste probleem is misschien dat een dok-
ter zodra hij zich met de psychosociale aspecten van
de problemen gaat bezig houden en de patiënt als per-
soon gaat benaderen, ook zelf als persoon veel meer
betrokken raakt bij de patiënt. In plaats van een 'geval'
waarbij een evidence-based protocol moet worden toe-
gepast, heeft hij een mens voor zich, met wie hij con-
tact moet maken, over wie hij na moet denken, voor
wie hij een persoonlijk 'protocol' moet realiseren. En
tenslotte: ook patiënten zijn niet altijd gesteld op
indringend contact en gegraaf in de ziel.
Voor wat het onderzoek betreft, ook daar is het psy-
chosociale domein karig bedeeld. Als ik de zevenhon-
derd pagina's van het geschrift Discipline Report on
(Bio)Medical and Health Sciences Research in the
Netherlands 1998,waaraan ik zelf heb meegewerkt, nog
eens doorblader, dan zie ik dat er slechts enkele tien-
tallen pagina's gewijd zijn aan onderzoek waarin psy-
chosociale factoren een rol spelen. Alsof vrijwel de hele
medische wereld, inclusief de financiers, ervan over-
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tuigd is dat we eerst de anatomie en de fysiologie van
de mens moeten kennen, voordat we ons met de zieke
mens zelf gaan bemoeien.
Maar er zijn ook ontwikkelingen die vrolijker stem-
men. Er is ook een groeiend bewustzijn dat de over-
heersing van de eendimensionale geneeskunde en de
toename van de technische mogelijkheden de aan-
dacht hebben afgeleid van the patients' inner world en
hebben geleid tot verarming en verwaarlozing van de
arts-patiëntrelatie (zie het onderwijs). Was er in mijn
studie in Groningen, behalve gedurende een paar
weken psychiatrie, geen enkele aandacht voor de arts-
patiëntrelatie, nu wordt twintig procent van de onder-
wijstijd in dezelfde faculteit besteed aan communi-
catieve aspecten van het vak. Vroeger werd je huisarts
zonder een greintje kennis of training op dit gebied,
tegenwoordig is huisartsgeneeskunde een specialisme
waarin multidisciplinair denken gemeengoed is. Ik
heb begrepen dat in andere specialismen verbreding
van het gezichtsveld eveneens op gang komt. En in het
onderzoek wordt mondjesmaat multidisciplinaire
research wat meer gesteund. Last, but not least: ook bij
patiënten groeit het bewustzijn dat hun ziek zijn ver-
schillende dimensies heeft. Ook zij beginnen te weten
dat ziekten niet altijd aan 'puur medisch noodlot' kun-
nen worden toegeschreven en met 'puur medische'
methoden, pillen, bestralingen en operaties kunnen
worden opgelost. Bovendien, of misschien wel in het
verlengde daarvan, willen patiënten niet allemaal nog
langer een ouder-kindrelatie met hun huisarts, of een
klant-monteursre!atie. Veel mensen willen gelijk-
waardigheid, medeverantwoordelijkheid, meedenken.
Hoe moet een arts-patiëntrelatie zijn? Die moet goed
zijn, dat wilt u wel van mij aannemen. Maar wat is
goed?
Ook aan dit onderwerp heeft Iozien Bensing een mooi
review gewijd. Er worden twee, elkaar overlappende
soorten doktersgedrag onderscheiden, met verschil-
lende doelstellingen: instrumenteel gedrag en affec-
tief gedrag. Het instrumentele gedrag is meer
probleemgericht en vooral cognitief en biomedisch
van aard; het gaat hierbij om het registreren van
symptomen en klachten en van de ziektegeschiede-
nis, het geven van informatie en voorlichting, het
vaststellen van de hulpvraag en dergelijke. Het affec-
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tieve gedrag is gericht op het scheppen van een 'goede'
relatie. Ik zei al: een groot deel van het succes van
medisch handelen is onverklaard. Het ligt voor de
hand te veronderstellen dat de verklaring niet alleen
in de instrumentele 'biomedische' sfeer gezocht moet
worden, maar ook, en misschien vooral, in de affec-
tieve. Bensing refereert aan een groot aantal geschrif-
ten, waarin de core conditions worden gespecificeerd
die nodig zijn voor het onderkennen van psychoso-
ciale aspecten in de problematiek en die het psycho-
therapeutisch gehalte van het artsengedrag bepalen.
Ik lees: respect, warmte, echtheid, acceptatie en, jawel,
empathie. Alle auteurs zijn het er over eens, dat empa-
thie één van die core conditions is, wellicht de centra-
le condition. Dat dacht ik al veertig jaar, en ik denk
het nog. Maar is het zo?

Wat is empathie?

De literatuur - grotendeels theoretische, reflectieve
geschriften - is indrukwekkend, van omvang, van
diversiteit, van complexiteit, en soms van mistigheid-
voor zover ik die literatuur ken. Het grootste deel heb
ik vroeger gelezen. Er waren dan mensen aan het
woord die ervan overtuigd waren dat empathie belang-
rijk is in het contact tussen dokter en patiënt, die dat
zelf ervaren hadden en zo goed mogelijk probeerden
te beschrijven wat die ervaringen inhielden en waar-
om zij die zo belangrijk achtten. Bij dit soort 'studies'
kon het woord empathie een 'geur van hoger honing?'
krijgen, dezelfde geur die woorden als 'medemense-
lijkheid' of'ontmoeting' kunnen verspreiden. Het is
begrijpelijk dat dat korzelige gevoelens kan oproepen.
Ik had daar tenminste wel eens last van. Vragen als: wat
bedoel je eigenlijk met dat begrip empathie, wat bete-
kent het in termen van concrete, voor iedereen waar-
neembare, meetbare, verbale en non-verbale
fenomenen? Kortom: maak het eens hard. En als dat
nog niet gebeurd is, of niet gelukt, of niet eens kan, zuI-
len we er dan maar over ophouden? Ik bezondigde mij
wel eens aan deze twijfels. Maar het begrip empathie
is nooit door mij verketterd of verworpen. Er is geen
enkele reden voor mij om over dit begrip verder maar
te zwijgen. Integendeel. Waarom?
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Aan empathie valt wel degelijk iets te onderzoeken. Ik
kom daar later op terug. Maar dat iets onderzoekbaar
is, maakt het nog niet belangrijk. (Een omdraaiing die
ik wel vaker zie. Het feit dat serotonine één van de wei-
nige neurotransmitters is die we kennen en waaraan
we kunnen meten, maakt het nog niet tot een belang-
rijke stof. Maar dit terzijde.) Wat voor mij telt, is dat ik
mij in de geschriften over dit begrip herken. Niet alleen
onderzoeksresultaten, ook reflectieve betogen kunnen
overtuigen. Niet ieder verhaal hoeft te beginnen met
'Pirst slide please' en eindigen met 'Last slide please'
om voor mij hard of geloofwaardig te zijn. (Meestal
zijn deze slide-verhalen boterzacht trouwens, maar
ook dit weer: terzijde). Het feit dat het begrip 'liefde'
nog nooit in zijn volle omvang en complexiteit zo
'geoperationaliseerd' is dat iedereen zegt: 'Aj!Ja, dàt is
liefde: het feit dat mij nog nooit in een paar keiharde
dia's is getoond hoe belangrijk de liefde is, die feiten
zijn voor mij nog geen aanleiding om het nooit meer,
of voorlopig nog maar niet, over de liefde te hebben,
niet in dat begrip te 'geloven' en er niet over te lezen.
Ik heb vroeger verstandige, nuchtere dingen over
empathie gelezen. De laatste jaren had ik te veel ande-
re zaken aan mijn hoofd om bij te blijven. Gelukkig
kreeg ik de beschikking over het manuscript van het
proefschrift van Anton P.M.van Strien: Empathie. Eell
kwaliteitscriterium in de psychoanalytische praktijk?
Een empirisch onderzoek van eell cOllcept.Bijhet schrij-
ven van het nu volgende heb ik veel gehad aan de inlei-
ding van dit boek, een uitvoerig review van veel van de
literatuur tot nu toe. Het is rijk gelardeerd met citaten,
oude bekende en voor mij nieuwe - heel leuk en goed.
Een ander review waar ik veel aan heb gehad is het
inleidend hoofdstuk van Empathy Recollsidered: New
Directions in Psychotherapy (I997) van Bohart en
Greenberg. Die stukken hebben me geholpen bij het
nadenken over wat het begrip empathie voor mij heeft
betekend in al die jaren dat ik met patiënten te maken
had als diagnost, behandelaar, opleider en onderzoe-
ker.

Empathie is voor mij de mentale activiteit waarmee je
een ander, in dit geval een patiënt, probeert te leren
kennen en te begrijpen. Het is een vorm van kijken en
luisteren naar iemand. Het is niet puur observeren, het
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is niet puur registreren, het is waarnemen met een
bedoeling en die is: de binnenwereld van een ander
te leren kennen via de verbeelding. Je verbeeldt je wat
er in de ander leeft en dat doe je met de hoop dat die
ander zich, als je je verbeelding aan hem ofhaar voor-
legt, zich herkend voelt. Je hoopt dat de ander zegt, om
Raskin te citeren: 'Yes, that's it! That's how I feel! That's
wh at I meant!'. Niets bijzonders dus. Iedereen kent het
verlangen een ander te begrijpen, het genoegen te mer-
ken dat dat lukt, het verlangen begrepen te worden en
de aangename gewaarwording dat dat gebeurt. Ieder-
een voelt ook wel aan hoe essentieel deze dingen zijn
voor een relatie. Hoe treurig is het niet, hoe slecht voor
een verhouding, als je te horen krijgt dat je de ander
niet aanvoelt, niet kent, of als je merkt dat iemand niet
naar je luistert, of geen idee heeft van wat je bezielt.
In het'That's how I feel! That's wh at I rrieant!'komt tot
uitdrukking dat empathie een affectieve kant heeft en
een cognitieve. Je moet je een beeld vormen van dat
mengsel van gevoelens, wensen, verwachtingen, denk-
beelden en voorstellingen dat we binnenwereld noe-
men. Affectieve en cognitieve componenten van de
empathie zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar ver-
strengeld. Empathisch begrijpen gaat verder dan het
begrijpen van iemands betoog of redenering, ook ver-
der dan aanvoelen van wat iemand beweegt of met
iemand meevoelen. Empathisch begrijpen is het pro-
duct van een tijdelijke verplaatsing in een ander. De
beroemde definitie van Rogers geldt wat mij betreft
nog steeds: 'To percieve the internal frame of referen-
ce of another with accuracy, and with the emotional
components and meanings which pertain thereto, as
if one were the other person, but without ever losing
the "as-if" condition' .Anders gezegd: empathie behelst
de vraag: wat voel ik en denk ik als ik mij even verbeeld
die ander te zijn? En, ik zei het ook al eerder, empathie
behelst ook de vraag: is wat ik voel en denk ook inder-
daad wat de ander voelt en denkt? Men moet empathie
ook tonen en bereid zijn het risico te lopen ongelijk
te krijgen. Empathie verwijst naar een wetenschappe-
lijke instelling.
Dit alles is heel gewoon, ik zeg het nog maar eens. Het
is gewoon 'medemenselijk', empathie hoort tot de stan-
daard uitrusting die nodig is voor de 'ontmoeting' van
mensen onder elkaar. We kunnen niet zonder. Zonder
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empathie geen compassie, geen solidariteit, empathie
behoort tot de allerelementairste voorwaarden voor de
samenleving. Maar er zijn wel gradaties. Mensen kun-
nen sterk verschillen in bereidheid of vermogen om
zich te verplaatsen in anderen. Ik heb dat gemerkt als
onderwijzer van studenten, opleider van assistenten,
deelnemer aan collegiaal overleg en last but not least,
als patiënt. In al die hoedanigheden heb ik mensen
ontmoet die contact maakten dat iets had van die good
jriendship die ik eerder noemde en mensen die ik sim-
pelweg botteriken zou willen noemen - en de mensen
daartussenin. Maar ertussenin vind ik eigenlijk niet
genoeg. Mijn ervaring en mijn overtuiging zeggen me:
empathie is een noodzakelijke voorwaarde voor het
overgrote deel van de diagnostiek en het overgrote deel
van het therapeutisch handelen. Hoe meer empathie
hoe beter. Over empirische steun kom ik nog te spre-
ken.
Uit wat ik al gezegd heb over die gecompliceerde men-
tale activiteit die we empathie noemen kan men opma-
ken dat ik die in essentie een wetenschappelijke
activiteit acht. Het gaat niet om aardig voor een ander
zijn of sympathiseren met een ander, het gaat erom
kennis te verwerven over een ander. In tegenstelling tot
wat er vaak gedacht wordt, moet een arts zijn weten-
schappelijke houding concretiseren door als persoon
deel te nemen aan de ontmoeting met de patiënt.
Alleen als persoon kun je je een beeld vormen van een
andermans gedachten en gevoelens; die moet je daar-
voor namelijk zelf denken en voelen. Bovendien moet
je je realiseren dat je je patiënt niet door een one-way
screen ziet. Wat je te zien en te horen krijgt, is ook
afhankelijk van je eigen gedrag en je eigen vraagstel-
ling. Om te wegen wat die ander van binnen beleeft zou
je idealiter moeten deelnemen aan de ontmoeting zon-
der vraagstelling, open, ontvankelijk, onbevooroor-
deeld. Je wilt immers weten hoe het met iemand 'is'.

Er wordt wel verondersteld dat naarmate de empathie
'intensiever' is, het therapeutisch gehalte van de arts-
patiëntrelatie stijgt. Empathie zou zelfs van een nood-
zakelijke voorwaarde kunnen groeien tot een voldoende
voorwaarde. Ik begrijp die gedachte. Momenten van
hevig wederzijds begrip kunnen het idee geven: nu
'gebeurt' er iets belangrijks. Ze horen bij een therapie,
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inderdaad, maar of deze momenten voldoende zijn voor
iemand om verder te komen, betwijfel ik. In een ander
verband heb ik me al eerder over de therapeutische
kracht van dit soort belevingen sceptisch uitgelaten. Het
ging dan om het verband tussen dichterschap en dok-
terschap. Er zijn veel mensen die aan poëzie 'therapeu-
tische' eigenschappen toekennen. En inderdaad, poëzie
kan een sprakeloos gevoel van 'gekend worden' teweeg-
brengen: een ontroerende ervaring, die emotioneel en
cognitief is tegelijkertijd en die nog het beste kan wor-
den beschreven met: 'That's it! That's what I feel! That's
wh at I meant!' Maar ik reken deze ervaring tot het
domein van het gezonde geestelijke bestaan. Iemand die
therapie nodig heeft, wordt mijns inziens van poëzie
niet beter. Die heeft een therapeut nodig, een empa-
thische, dat wel, maar de therapeut moet ook nog iets
meer kunnen, moet zelfs zo nu en dan een pil kunnen
geven of laten geven.
De oplettende toehoorder zal zich misschien herinne-
ren dat ik zei dat empathie voor mij veel betekende in
alle hoedanigheden, ook die van onderzoeker. Wat
betekende het dan in die hoedanigheid? Het noopte tot
bescheidenheid. De empathische houding brengt met
zich mee dat je de enorme afstand kan overzien tus-
sen de complexe werkelijkheid van de individuele per-
sonen die je ontmoet en de generalisaties die
wetenschappelijk onderzoek oplevert.

Is empathie 'goed'?

Uit het voorgaande zou men kunnen opmaken dat ik
empathie goed vind. Dat is een misvatting. Het is mijns
inziens een zeer belangrijk onderdeel van ons gedrags-
repertoir. Het kan 'goed' worden gebruikt, en 'slecht'. Ik
acht het een conditio sine qua non voor een goede, dat
wil zeggen effectieve en humane geneeskunde. Maar
waarom? Waar baseer ik mij dan op, behalve op erva-
ring en overtuiging?
Nogmaals, veel van de effectiviteit van ons genees-
kundig handelen is onverklaard en heeft te maken met
de kwaliteit van de arts-patiëntrelatie. Er zijn geen pro-
spectief, dubbelblind gecontroleerde studies die laten
zien dat empathie een belangrijke therapeutische com-
ponent van die arts-patiëntrelatie is, laat staan de
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enige. Er zijn wel aanwijzingen dat empathisch gedrag
gecorreleerd is met de kwaliteit van de diagnostiek: de
detectie van psychosociale aspecten van de problemen
die de arts tegenkomt en de psychiatrische diagnos-
tiek in engere zin zijn beter als het gedrag van de dok-
ter empathischer is. Ook de resultaten van de
behandeling zijn gecorreleerd met het empathisch
gehalte van het therapeutisch gedrag. Een groot aan-
tal studies, gerefereerd in het eerder genoemde review
van Bohart en Greenberg suggereert dat. De beide
Nederlandse promotieonderzoeken die ik noemde, die
van jozien Bensing en Anton van Strien, wijzen in
dezelfde richting: empathie schept de noodzakelijke
voorwaarde voor de kwaliteit van huisartsconsulten,
respectievelijk voor de kwaliteit van psychoanalyti-
sche interventies. Zonder empathie geen adequate dia-
gnostiek, respectievelijk geen vruchtbaar therapeu-
tisch gedrag.
Dit wil uiteraard niet zeggen dat men het bij diagnos-
tiek en therapie maar bij empathie kan laten: 'Mm,
mm, ja ja, zo zo, nou nou: en dan komt het wel goed.
Er zal ook met kennis van zaken actief moeten wor-
den geëxploreerd bij het analyseren van een probleem.
En een volstrekt client-centered, een volmaakt non-
directief, een uitsluitend empathisch optreden zijn niet
voldoende om iemand therapeutisch te helpen. In
sommige gevallen acht ik het ook schadelijk. Voor psy-
chotherapeutische effecten zijn meer ski/ls nodig.
Empathisch gedrag kan zeer bevrijdend zijn, het kan
een overweldigend gevoel van herkenning en erken-
ning geven, maar het kan ook zeer pijnlijk en con-
fronterend zijn en men moet scherp aanvoelen hoe
gunstig en hoe schadelijk het is iemand te laten weten
dat je achter zijn of haar façade kijkt. Misschien is het
ook wel een kwestie van empathie hoever men gaat
met de empathie.
Empathie kan ook nog op een andere manier schade-
lijk zijn. Het kan worden gebruikt als instrument om
macht uit te oefenen. Het lijkt me een even noodzake-
lijke voorwaarde voor effectieve kwellerij, pesterij,
oplichterij, onderdrukking, versierderij, et cetera, et
cetera, als voor het nobele medische handwerk. Empa-
thie kortom is goed als het goed is.
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Kan empathie worden geleerd?

Empirische research waar glashelder uit blijkt dat
empathie te leren valt, ken ik nauwelijks. Veellitera-
tuur heeft betrekking op plannen om trainingspro-
gramma's te ontwikkelen, op de problemen van
operationalisering, van de betrouwbaarheid en validi-
teit van meetinstrumenten en dergelijke. Een concre-
te aanwijzing dat empathisch gedrag toeneemt na
training trof ik aan in het proefschrift van Bensing. In
datzelfde boek trof ik bovendien een bevestiging van
mijn ervaring dat empathie wordt afgeleerd in de
medische opleiding. Waarschijnlijk komt het aanleren
van empathie voor een flink deel neer op het ontle-
ren van gedrag en attitudes die werden opgedaan in
de opleiding tot dokter, of in het opgraven van wat er
met pseudo-wetenschappelijke motieven werd onder-
geschoffeld.
Bensing refereert een artikel van een mevrouw Ans-
pach: 'Notes on the Sociology of Medical Discourse:
the Language of Case Presentation', uit 1988. je zou
kunnen zeggen: de sociologische analyse van het inta-
keverslag, van de voortgangsrapportage, van de ont-
slagbrief, van de medische taal. Het artikel beschrijft
in welk keurslijf het proza in deze geschriften dient
te worden geperst door medische studenten. Het is niet
de dokter die iets vaststelt, de technologie 'toont' iets,
het EEG,de foto, de scan, het bloedbeeld. Het is niet de
dokter die besluit om een behandeling te staken en een
patiënt te laten sterven, de patiënt wordt geëxtubeerd,
ontkoppeld, de kraan wordt gesloten. Als de dokter er
aan te pas komt dan 'observeert' hij, 'ziet' hij de patiënt.
De dokter als persoon is weg. 'The knowledge obtai-
ned from measurement instruments has a validity
independent of the persons who use and interpret this
diagnostic technologY:
Ik denk terug aan mijn eigen opleiding. ja, inderdaad,
zo ging het. Ik stond in dienst van de wetenschap, die
was mijn baas, ik de knecht. Ik denk terug aan mijn
eigen onderwijs aan vijfdejaars studenten, zo groen
als gras, nieuwsgierig, respectvol, onhandig vaak, maar
van goede wil. Blijf in godsnaam jezelf, dacht ik vaak.
Ik denk terug aan de opleiding van assistenten. Het
bandje dat werd stilgezet bij de supervisie. Wat zei zij,
wat dacht hij, wat wilde zij, wat dacht jij toen, wat voel-
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de je toen, wat zou je nu zeggen als je het weer over kon
doen. Wat moesten we soms back to basics. Maar ook:
wat heb ik er vaak van genoten. Ook in die contacten
waren er momenten van, hoe noem je dat, empathie.

Slot

Nog eenmaal: wat is empathie? Het is moeilijk te zeg-
gen. Soms, als ik iets heel moeilijk vind om te zeggen
en iets me erg aan het hart gaat, maak ik een gedicht-
je.

Ga nu maar liggen liefste in de tuin,
de lege plekken in het hoge gras, ik heb
altijd gewild dat ik dat was, een lege
plek voor iemand, om te blijven.

Prof dr. R.H. van den Hoofdakker is emeritus hoogleraar bio-
logische psychiatrie. Naast biologisch-psychiatrisch behan-
delaar en onderzoeker was hij ook psychotherapeut. De meest
recente bundeling van zijn essays over de psychiatrie in alge-
mene maatschappelijke context is De mens als speelgoed
(1995). Onder het pseudoniem Rutger Kopland publiceerde
hij elfbundels gedichten, waaronder Tot het ons loslaat (1997).
Daarnaast verschenen van zijn hand essays, waarvan de
meest recente bundeling is Mooi, maar dat is het woord niet
(J 998). In 1999 kreeg hij een eredoctoraat van de Universiteit
voor Humanistiek voor zijn essays op zowel het gebied van de
psychiatrie als de literatuur.
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De stuipen op het lijf

Over goede en griezelige empathie

Joachim Duyndam

In dit artikel presenteer ik de hoofdlijnen
van een theorie die zowel de ondersteu-
nende werking van empathie inzichtelijk
maakt als er de gevaarlijke kanten van laat
zien. Ik betoog dat empathie, om een heil-
zame betrokkenheid op de emoties van
anderen te kunnen zijn, vooral een kwestie
is van kennis van de eigen gevoelens.
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In sommige van de bijdragen in dit themanummer
wordt de heilzame en ondersteunende werking van
empathie benadrukt. Dat is terecht. Iedereen herinnert
zich waarschijnlijk wel zwakke momenten of kritieke
periodes in het eigen leven waarin men op de been
bleef, er doorheen gesleept werd, of zelfs nieuwe kracht
en inspiratie vond dankzij de empathische betrokken-
heid van anderen. Toch heeft empathie ook griezelige
kanten. Zo klaagden nabestaanden van slachtoffers van
de grote brand in Volendam erover dat zij door som-
mige journalisten zo diepgaand empathisch benaderd
werden dat hen de stuipen op het lijf gejaagd werden.
Door de overmaat aan meelevende empathie kwamen
deze rouwenden naar eigen zeggen eerder dieper in de
problemen dan dat zij geholpen werden.
Ik wil in mijn bijdrage aan dit themanummer een ver-
klaring geven van de ondersteunende werking van
empathie; vervolgens waarschuwen voor de hachelij-
ke schaduwzijden ervan; en tenslotte beklemtonen dat
empathie vooral een kwestie is van kennis van de eigen
gevoelens.
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De ondersteunende werking van empathie

Onder empathie versta ik hier het zich gevoelsmatig
inleven in de emoties van anderen. Ook al wordt de
term dikwijls veel breder gebruikt en verwijst men er
onder meer mee naar een bepaalde houding (geduld,
openheid) of gedrag (luisteren), wil ik in dit artikel
focussen op de emotionele kanten ervan. Zo opgevat
is empathie het emotioneel -weten' wat een ander voelt,
of - sterker uitgedrukt - het emotioneel aanwezig zijn
in de gevoelens van een ander. De betekenis van deze
formuleringen kan worden verhelderd vanuit theorieën
over emoties. Theorieën dus, die antwoorden geven op
vragen als: wat is eigenlijk een emotie; hoe en in hoe-
verre ken ik mijn eigen emoties en die van anderen; wat
gebeurt er wanneer ik mij in iemand inleef en wanneer
iemand zich in mij inleeft?
Mijn positie in het veld van emotietheorieën (die ik
elders uitvoeriger heb ontwikkeld, Duyndam 1997) en
van waaruit ik bovenstaande vragen probeer te beant-
woorden, kan als volgt worden samengevat. Ik probeer
een brug te slaan tussen enerzijds de cognitivistische
emotietheorieën zoals die tegenwoordig algemeen
gangbaar zijn, zowel in de filosofie als in de psycholo-
gie, en anderzijds de thans veelal als verouderd
beschouwde negentiende-eeuwse theorie van William
]ames. Terwijl de cognitivistische theorieën emoties
opvatten als - het woord zegt het al- cognitieve, infor-
matieverschaffende, communicatieve handelingen, en
zij dus vooral aandacht hebben voor de uitwendige,
zichtbare en bespreekbare kant van emoties, benadrukt
]ames het aspect van zelfgewaarwording dat emoties
kenmerkt. Met dit ('innerlijk' genoemde) zelfgewaar-
wordingsaspect wordt bedoeld dat ik in een emotie
altijd ook mijzelf waarneem. Als ik bang ben, voel ik
mijzelf als angstig, als ik boos ben voel ik mij woedend,
en ook als ik mij schaam of me juist opgelucht ofblij
voel, voel ik op een of andere manier mijzelf.
Voor de cognitivisten, daarentegen, is angst vooral een
informatieve relatie met de buitenwereld. Het is de
informatie dat er gevaar voor mij dreigt. Dit informa-
tieve karakter kenmerkt volgens de cognitivisten elke
emotie. Zo geven bijvoorbeeld opluchting en blijdschap
mij de informatie dat iets er gunstig voor mij uitziet.
Omdat mijns inziens beide opvattingen ten dele gelijk
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hebben, stel ik in mijn 'nieuwe' verbindende theorie
voor om beide op te nemen als aspecten binnen één
open concept. In dit concept, dat ik aanduid met de op
het eerste gezicht wat cryptische formulering ik voel
mij v tot x, is een emotie een gewaarwording van mij-
zelf (ik voel mij) in relatie tot een reden of aanleiding
(x). De v in de formule ik voel mij v tot x staat voor voe-
len, en tot x verwijst naar de cognitieve relatie met de
reden of aanleiding voor de emotie. Vrijwel al onze
emoties kunnen zo worden begrepen: ik schaam mij
(v) over mijn misstap (x); ik voel me opgelucht (v) over
die uitslag (x); ik voel mij angstig (v) over het toene-
mende geweld (x); ik voel me blij (v) als ikjou (x) zie.
De formule articuleert zowel het zelfgewaarwordings-
aspect van de emotie als de cognitieve, informatieve,
communicabele relatie tot de aanleiding die de emo-
tie oproept, ofwel het 'object' van de emotie: diegene of
datgene waarop de emotie betrekking heeft. Overigens
betekent dit niet, ook al kunnen vrijwel al onze emo-
ties volgens deze formule worden gearticuleerd en
begrepen, dat dit de vorm zou zijn waarin emoties
worden gecommuniceerd. Integendeel, een commu-
nicatieve uitspraak van de vorm 'ik voel mij v tot x' sug-
gereert een reflexiviteit die emoties nu juist meestal
niet hebben. Het typisch emotionele van een emotie is
immers dat we erin opgaan. Dit 'opgaan in' hangt
samen met de wijze waarop ik in een emotie mijzelf
waarneem. Ik kom daar zo direct op terug.

Empathie en zeljgewaarwording
In verband met empathie is vooral het zelfgewaar-
wordingsaspect van emoties van belang. Het is name-
lijk op die kant van iemands emotie dat de empathie
van een ander mijns inziens betrekking heeft - en dus
niet op de uitwendige bespreekbare x-kant, zoals vaak
wordt gedacht. Praten over het object van een emotie
is iets anders dan empathie. Sterker: het is er vaak het
tegendeel van. Geruststellend bedoelde uitspraken als
'die hond bijt niet' (tegen een kind), 'armoede is rela-
tief' (tegen een bijstandsmoeder) of'er bestaan nog
wel ergere ziektes' (tegen een patiënt) kunnen ware uit-
spraken zijn over het object van iemands angst, maar
ze zijn weinig empathisch. Maar hoe kan empathie dan
betrekking hebben op de binnenkant van iemands
emotie? Hoe kan mijn empathie iemands zelfgewaar-
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wording bereiken? Deze vragen kunnen worden beant-
woord door de aard van de emotionele zelfgewaar-
wording te verhelderen.
De aard van de gewaarwording van zichzelf in een
emotie duid ik aan met de term 'elementaal' , een term
die in de verte afkomstig is van Levinas. Er wordt een
vorm van waarneming mee bedoeld waarbij het waar-
nemend 'subject' opgaat in het waargenomen 'object:
Ik stipte dat zojuist al aan. Het is een waarneming
waarin het 'subject' aan het 'object' staat blootgesteld;
een waarneming waarbij het 'subject' door het 'object'
wordt omgeven, of opgeslokt, zoals je aan een storm
kunt zijn blootgesteld, of aan de gloed van een vuur, of
omgeven door water tijdens het zwemmen. Vandaar
de term 'elementaal'. In deze vorm van waarneming
neem ik geen 'dingen' waar, geen objecten op afstand,
maar heeft het object het karakter van een element -
in de oude zin van het woord element: vuur, lucht,
water, aarde: iets dat mij omgeeft, of waarin ik opga.
(Daarom is er eigenlijk geen sprake meer van subject
en object in de gebruikelijke zin van het woord - van-
daar de aanhalingstekens).
Zo is ook de innerlijke of binnenkant van een emotie
- de gewaarwording van het voelen van zichzelf als ang-
stig, woedend, opgelucht ofblij - elementaal van aard.
Terwijl de uitwendige kant van een emotie een relatie
met een object is (het beest waar ik bang voor ben, de
examenuitslag waarover ik opgelucht ben, enzovoort)
is de binnenkant van de emotie een opgaan in mezelf,
een blootgesteld zijn aan mijn angstige of opgeluchte
zelf.
Met deze elementale zelfgewaarwording, die in mijn
opvatting dus de binnenkant van emoties vormt, is iets
merkwaardigs aan de hand. Zij verschilt in een belang-
rijk opzicht van gewone zintuiglijke waarnemingen
zoals zien en horen. In klassiek filosofische termen kan
men van zintuiglijke waarnemingen zeggen dat elke
actuele gewaarwording van iets als het ware omgeven
wordt door een horizon van potentiële gewaarwordin-
gen. Als ik bijvoorbeeld een bed voor mij zie staan,
wordt mijn actuele gewaarwording van één kant ervan
omgeven door potentiële gewaarwordingen van de
andere kanten van het bed (die ik op dat moment niet
actueel zie, maar wel zou kunnen zien - vandaar de term
potentieel- als ik om het bed heen zou lopen), alsook
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van potentiële gewaarwordingen van andere dingen in
de nabije omgeving van het bed, waar ik op dat moment
niet actueel op gericht ben. Deze actuele en potentiële
gewaarwordingen vormen tezamen mijn waarneming
van het bed. De potentiële gewaarwordingen vormen
een belangrijke bijdrage aan wat ik actueel zie. Zij
ondersteunen mijn waarneming in die zin dat ik echt
een bed zie en dat dit geen hallucinatie of luchtspiege-
ling is. En zij bepalen mede de betekenis van wat ik zie.
Zo maakt het nogal een verschil voor wat ik zie, of het
bed in een slaapkamer staat, in een ziekenhuis, of in de
spreekkamer van de psychoanalyticus.

Het potentiële karakter van empathie
In een elementale gewaarwording, zoals de zelfge-
waarwordingskant van emoties, lijkt er geen ruimte te
zijn voor potentialiteit.Als de waarnemer in het waar-
genomene opgaat is er geen omgeving, en evenmin is
het mogelijk andere kanten aan het waargenomene te
onderkennen. Een elementale gewaarwording is zoge-
zegd een gewaarwording van alleen maar actualiteit.
Toch zijn elementale waarnemingen niet altijd schim-
mig en onvast, als luchtspiegelingen of hallucinaties.
Ook zijn zij niet altijd betekenisloos. Integendeel, zij
zijn meestal min of meer stabiel en zij hebben wel
degelijk betekenis.
In mijn theorie is bij emoties de stabiliteit- en beteke-
nisgevende potentialiteit afkomstig van anderen.
Anderen die met mij meevoelen, die zich gevoelsma-
tig in mij inleven. Empathische anderen voegen poten-
tiële gewaarwordingen toe aan mijn actuele elementale
zelfgewaarwordingen, waardoor deze stabiliteit en
betekenis krijgen. Anderen zijn in dit opzicht even
onvermijdelijk als onmisbaar. De ondersteunende wer-
king van empathie, die de meesten van ons waar-
schijnlijk uit ervaring kennen, is in mijn opvatting dus
verklaarbaar uit het potentiële karakter ervan.
Hiermee kan tevens een hardnekkig misverstand
omtrent empathie uit de weg worden geruimd. Het
misverstand namelijk dat empathisch medeleven
iemand die lijdt helemaal niet helpt, sterker nog, .dat
het daardoor alleen maar erger wordt. Zo wijst Nietz-
sche - de meest prominente criticus op dit punt -
empathie in de door hem verguisde vorm van mede-
lijden af, omdat dit het lijden zou verdubbelen: niet
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alleen het slachtoffer lijdt, maar ook degene die mede-
lijden met hem heeft, lijdt op zijn beurt aan diens lij-
den (Nietzsche 1979). Nietzsche en zijn volgelingen
zouden gelijk hebben als degene die zich empathisch
inleeft in iemand actueel hetzelfde zou voelen als
degene met wie hij empathie heeft. In mijn opvatting,
daarentegen, heb ik, als ik mij empathisch in iemands
emoties inleef, niet actueel dezelfde gevoelens als hij,
maar potentieel. Als de ander actueel verdriet of pijn
heeft over bijvoorbeeld een verlies, heb ik in mijn
empathie met hem potentieel verdriet. Het is immers
niet mijn verlies maar het zijne. Dus voel ik geen actu-
eel verdriet of actuele kwetsing, maar potentieel ver-
driet of kwetsbaarheid.
Dit potentieel karakter van empathie, een theoretische
conclusie uit onze gedachtegang, kan praktisch wor-
den verklaard vanuit het besef: 'dit kan mij ook over-
komen'. Dit gevoel van kwetsbaarheid, van dit-zou-
mij-ook-kunnen-overkomen, is eigen aan of onder-
deel van de ervaring van empathie. Dat in dit besef
soms angst meespeelt, vormt een extra argument voor
het potentiële karakter van empathie. Angst kan
immers worden begrepen als potentiële pijn. Op een
tweede mogelijk misverstand omtrent empathie kom
ik in hieronder terug.

Griezelige schijn-empathie

Toch treft Nietzsche met zijn kritiek een belangrijk
punt. Er bestaat wel degelijk zoiets als een cumulatie-
ve opeenhoping van emoties - goede en slechte, pret-
tige en nare - die lijkt te worden veroorzaakt door
gevoelsmatige inleving van mensen in elkaar. Maar is
dat empathie? Het meest bekende voorbeeld van zo'n
opeenhoping is de massale uitbarsting van verdriet na
het overlijden van Prinses Diana in 1997. Dat men
werd aangestoken door elkaars verdriet, is nog zwak
uitgedrukt. Er ontstond, mede onder invloed van de
media, een collectieve zee van verdriet die vrijwel
iedereen in Engeland (en daarbuiten) overspoelde, en
waarin men opging. Vrolijker voorbeelden van het
gezamenlijk duiken in en overnemen van elkaars emo-
ties zijn de 'elfstedenkoorts' en de zogenoemde 'oran-
jegekte' rond het voetballen. Maar er zijn ook
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kleinschaliger voorbeelden van een dergelijke onder-
dompeling in elkaars emoties, of dit baden nu vrij-
willig gebeurt of onwillekeurig. Wie heeft er niet ooit
eens in een gezelschap de slappe lach gehad? Dat
vreemde verschijnsel waarin men elkaar ophitst in een
collectieve lach die steeds sterker wordt, terwijl de aan-
leiding vaak allang niet meer duidelijk is. En wie kent
niet de ervaring van een gedrukte stemming die, als
zij ergens hangt, zich van je meester kan maken? Een
minder onschuldig voorbeeld is de paniek die in een
bepaalde situatie plotseling kan ontstaan en overslaat
op alle aanwezigen. En ook de meest ernstige voor-
beelden moeten genoemd worden: de furieuze geza-
menlijke haat van de lynchpartij en de hysterie van de
nazi-bijeenkomst. Nee, Nietzsche heeft gelijk. Het
wordt alleen maar erger als mensen zich in elkaars
gevoelens wentelen.
Ik denk echter dat er in deze voorbeelden geen sprake
is van empathie in de bovenbeschreven zin van poten-
tiële gevoelens ten opzichte van de actuele gevoelens
van anderen in wie men zich inleeft. Wat namelijk
opvalt in de genoemde voorbeelden van gezamenlijk
opgaan in elkaars emoties? hoe verschillend deze ook
zijn, en hoezeer er over elk van deze voorbeelden nog
veel meer te zeggen zou zijn - is dat het om actuele
gevoelens gaat. Men gaat op in het actuele verdriet, de
actuele vreugde of de actuele haat die men van ande-
ren overneemt. Niet voor niets laat wat er hier gebeurt
zich uitstekend beschrijven met 'elementale' metafo-
ren als duiken, baden, overspoelen, onderdompeling.
Er worden in deze situaties wel gevoelens gedeeld,
maar in mijn opvatting niet op een empathische
manier. Empathie is iets anders dan gezamenlijk
baden of opgaan in actuele gevoelens. Empathie is de
potentiële eigen gevoelens betrekken op de actuele
gevoelens van de ander. Overigens kan dit best in een
grootschalige context van bijvoorbeeld een stille tocht
gebeuren. Ook al zullen er in stille tochten of andere
grote herdenkingsbijeenkomsten heel wat actuele
gevoelens gedeeld worden, lang niet iedereen komt
daar om 'in te haken en mee te huilen', om met Volks-
krant- en HP-journalist Annemiek Leclaire te spreken
(Leclaire 1999).Als men bij de eigen potentiële gevoe-
lens blijft, is er mijns inziens wel degelijk sprake van
empathie.
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Dit onderscheid tussen actuele en potentiële gevoelens
is van het grootste belang voor een goed begrip van
empathie in het algemeen, en in het bijzonder voor
empathie in de context van zorg en hulpverlening,
waar ik nu de aandacht op wil richten. Ook daar komt
het voor dat, in het emotioneel betrokken zijn van de
hulpverlener op de cliënt, de hulpverlener niet zijn
potentiële emoties op de actuele emoties van de cliënt
betrekt, maar dat hij actueel dezelfde emoties heeft als
de cliënt. Dit doet zich bijvoorbeeld voor als de hulp-
verlener zichzelf als het ware verliest in de emoties van
de cliënt. Als hij 'te betrokken' is, 'te weinig afstand
bewaart' of'de grens tussen zichzelf en de ander niet
respecteert', zoals in kringen van hulpverleners terecht
wordt gewaarschuwd. Hij raakt op een of andere
manier overspoeld of ondergedompeld in de emoties
van de cliënt, waarbij het nog de vraag is in hoeverre
de hulpverlener in dergelijke situaties zelf actief een
duik neemt in de emoties van de cliënt, of dat deze
hem overkomen.
Ik gebruik ook hier met opzet 'elementale' metaforen
(overspoelen, baden, duiken, onderdompeling) om aan
te geven dat de hulpverlener zich in actuele gewaar-
wordingen bevindt, op zodanige wijze dat hij daarin
opgaat. Tenvijl het er bij empathie mijns inziens juist
om gaat om niet op te gaan in de emoties van de cliënt,
maar om de cliënt te benaderen vanuit de eigen poten-
tiële gevoelens. Alvorens dit punt verder uit te werken,
wil ik het eerst illustreren aan de hand van een voor-
beeld uit eigen ervaring, een voorbeeld van hoe het
niet moet, tamelijk onschuldig voor zover het mijn
persoonlijke ervaring als getroffene betreft, maar in
zijn volle algemene omvang ronduit griezelig.

Een voorbeeld
Toen ik een paar jaar geleden in heftige relatiepro-
bleem verwikkeld was, raakte ik op een avond in
gesprek met een kennis, een oude schoolvriendin van
vroeger, die mij helemaal scheen te begrijpen - iets
waar ik op dat moment een enorme behoefte aan had.
Alle verwarring en emotionele verscheurdheid waar-
aan ik de laatste tijd was blootgesteld, leek zij perfect
aan te voelen en te begrijpen. Sterker: zij was zichtbaar
geraakt door mijn verhaal, ik zág haar lijden aan mijn
verscheurdheid. Haar schijnbaar empathisch medele-
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ven gaf mij eerst een geweldig bevredigend gevoel van
erkenning en gezien worden. Maar vervolgens leek ook
mijn intense gevoel van bevrediging op haar over te
gaan, zo meende ik althans in haar ogen te zien. Op dat
moment werd ik overvallen door een vreemde aarze-
ling: moet ik me nu heel gelukkig voelen over deze
gedeelde gevoelens en erkenning,ofklopt er iets niet?
Even later volgde de desillusie, toen zij over mijn situ-
atie en mijn emoties, inclusief het gevoel van erken-
ning, sprak alsof het de hare waren. Ik had het gevoel
dat zij er met iets van mij vandoor was gegaan en ik
bleef een beetje leeg en ontredderd achter.
Ik zou aan deze ervaring niet zoveel betekenis gehecht
hebben, als ik deze kennis een paar maanden later niet
opnieuw ontmoet had, en bij die gelegenheid hoorde
dat zij in de hulpverlening werkzaam was. In het kader
van een zorginstelling voerde zij regelmatig individu-
ele gesprekken met cliënten. Op mijn vraag wat voor
haar het aantrekkelijke en bevredigende in dit werk
was, antwoordde zij direct dat dit de emotionele kant
van haar werk was. Zij vond het heerlijk om zich in te
leven in emoties van mensen. Als het gesprek met een
cliënt naar haar bevinding te vlak bleef, te weinig emo-
tioneel, kon zij door het gesprek te sturen bij de cliënt
bepaalde emoties oproepen. En dat deed zij dan ook
graag. Zo bleek zij zelfs bepaalde 'methodes', althans
in mijn interpretatie, te hanteren om cliënten aan het
huilen te krijgen. Waarom deed zij dat? Ondanks een
spontane weerzin tegen wat zij mij vertelde? ik had
sterk het gevoel dat zij haar cliënten misbruikte -
begon ik mij, waarschijnlijk mede door mijn eigen
ervaring met haar, voor haar gedrag te interesseren. Ik
kreeg het vermoeden van een bepaald patroon in haar
emotionele omgang met cliënten, zoiets al een té
empathische, overmatige of grenzenloze vorm van
inleving. Behalve iemand aan het huilen maken bleek
zij ook mensen te kunnen opjagen tot een geweldig
opgewekte stemming. Om hen een beetje vrolijkheid
te geven in hun tamelijk uitzichtloos bestaan, zei zij
aanvankelijk op mijn vragen naar wat haar hierin
bewoog. Maar jij zelf dan? - was de inzet van mijn ver-
dere vragen. Waar kwam haar sterke behoefte aan
meeleven met de emoties van anderen vandaan? Het
antwoord kwam een paar weken later, toen zij me ver-
telde hoe ze bij een cliënt woede en verontwaardiging
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had opgewekt. Niet dat zij iets had gedaan dat de cliënt
kwaad op haar had gemaakt. De woede van de cliënt
was helemaal niet op haar gericht, maar op bepaalde
toestanden in de buurt waar hij woonde. Mijn kennis,
die van deze toestanden wist, had heel geraffineerd het
gesprek op deze gebeurtenissen gebracht en had hem
wat zogenaamd nieuwe informatie daarover gegeven,
hetgeen heel veel oude boosheid en verontwaardiging
bij hem naar boven had gebracht. Deze diepe en inten-
se emoties van de man, die tijdens hun gesprek gerui-
me tijd duurden, hadden haar op een vreemde manier
bevredigd. Bijna opgelucht, zei ze.
Het voert te ver om te speculeren over de psychologi-
sche achtergronden van het gedrag van mijn kennis.
Elders heb ik daar uitvoeriger over geschreven, tegen
de achtergrond van psychoanalytische literatuur
(Duyndam 1999). Voor de gedachtegang hier volstaat
het om op te merken dat zij op een of andere manier de
behoefte heeft zich te laven aan de emoties van ande-
ren. Zij heeft de emoties van anderen nodig om zelf ten
volle gevoelens te kunnen ervaren. En dat wil in termen
van wat ik hierboven schreef dus zeggen: om zichzelf
te kunnen voelen. Het laat zich raden dat het hier om
een sterke behoefte gaat. Het laat zich tevens raden dat
hulpverleningssituaties bij uitstek de gelegenheid bie-
den dergelijke behoeften te bevredigen. En het laat zich
tenslotte niet eens raden, maar zeker weten dat der-
gelijke behoeften van de hulpverlener rampzalig kun-
nen zijn voor cliënten. Als cliënt krijg je te maken met
een schijnbaar empathisch inlevende hulpverlener, die
er uiteindelijk echter met jouw gevoelens vandoor gaat.
Zo iemand jaagt je de stuipen op het lijf. Dat gebeur-
de mij althans, niet eens zozeer door mijn eigen (nogal
bescheiden) ervaring met haar, als wel door het beeld
dat ik in de loop van ons contact heb gekregen van haar
gedrag ten opzichte van cliënten.

Goede empathie en verbeelding

Met deze voorbeelden wil ik onderstrepen dat empa-
thie, wil zij zich niet verliezen in de actuele gevoelens
van de ander, stevig verankerd moet zijn in de eigen
potentiële gevoelens. Inleving in emoties van een
ander geschiedt, als het goed is, vanuit de eigen poten-
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tiële emoties. In deze laatste paragraaf wil ik proberen
deze misschien enigszins abstract klinkende stelling
wat concreter te articuleren. Ik wil dat doen door het
opruimen van een tweede misverstand omtrent empa-
thie. Na het in de vorige paragraaf besproken misver-
stand van de opeenhopende verergering die empathie
teweeg zou brengen, doel ik hier op het misverstand
dat empathie iemand in zijn emoties gelijk zou geven.
Dat wil zeggen dat de empathische ondersteuning van
iemand die verdrietig, ontredderd, verontwaardigd,
jaloers, of juist opgetogen of opgewonden blij is, zou
impliceren dat dit verdriet, deze verontwaardiging,
deze blijdschap, enzovoort, terecht zouden zijn of dat
de empathicus dat althans zou menen - het misver-
stand dus dat empathie kritiekloze ondersteuning zou
inhouden.
In mijn opvatting is dit niet het geval. Empathie is, in
termen van de in de eerste paragraaf genoemde theo-
rie, niet gericht op de bespreekbare en bediscussieer-
bare x-kant van de emotie, de kant waarin iemand
gelijk of ongelijk zou kunnen hebben, maar op de zelf-
gewaarwordelijke v-kant. Omdat deze zelfgewaarwor-
ding elementaal van aard is en we erin opgaan, heeft
zij een zekere absoluutheid. Iemand die achterdochtig
of jaloers is weet zeker dat hij bedrogen wordt; voor
wie boos is, is wat er gebeurd is absoluut erg; en de
blindheid van de verliefde is spreekwoordelijk. Empa-
thie geeft dergelijke emoties geen gelijk. De onder-
steuning die empathie biedt, bestaat uit de erkenning
van iemands zelfgewaarwording als zodanig, zonder
welke deze aan de binnenkant en eenzaam zou blijven,
en dankzij welke deze juist opengebroken wordt, waar-
door ze om zo te zeggen cultureel wordt, een kader
krijgt, een plaats, een betekenis.
Hoe doet iemand met empathie dat? Ik ga ervan uit
dat, wanneer hij zich in iemand inleeft, er zich bij hem
enige vorm van herkenning voordoet; dat de emoties
van de cliënt? om in de context van de hulpverlening
te blijven - hem niet volstrekt vreemd zijn, maar dat
hij deze kent uit eigen ervaring, uit eigen ondervinding
of uit ervaringen met andere cliënten, uit verhalen van
anderen, uit vakliteratuur, uit verbeeldingen in films
of romans of anderszins. Deze herkenning door de
hulpverlener van de emoties van de cliënt betekent dat
de hulpverlener de emoties van de cliënt tegemoet-
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treedt vanuit zijn eigen herinnering - de herinnering
aan wat hij zelf heeft meegemaakt of van wat hij
gehoord, gelezen, gezien en verwerkt heeft (herinne-
ring dus in een hele ruime zin van het woord). Voor
zover de herinnering vervlochten is met emoties, zijn
dit potentiële emoties. Deze emoties zijn waarschijn-
lijk ooit actueel geweest. Toen de ervaring die nu her-
innerd wordt zich voordeed, ging zij gepaard met
actuele emoties die betrekking hadden op de toen
actuele situatie. Met het verglijden van de tijd en van
de situaties van toen zijn zij niet meer actueel, maar
potentieel geworden. In die potentiële hoedanigheid
vormen zij precies het kader voor nieuwe ervaringen
die zich voordoen, bijvoorbeeld een verwachtingspa-
troon waarbinnen nieuwe ervaringen worden geïnter-
preteerd. Maar dit veronderstelt wel dat deze
herinneringen verwerkt zijn, zoals we dat tegenwoor-
dig noemen. Als een hulpverlener zelf met onverwerkte
emoties zit, bijvoorbeeld emoties in verband met een
traumatische ervaring, dan is de kans aanwezig dat
soortgelijke ervaringen en emoties van de cliënt bij
hem de onverwerkte emoties weer actueel zullen
oproepen, met alle griezelige gevaren van dien (zie
hierboven). Wil de hulpverlener in staat zijn tot goede
empathie, dan moeten zijn eigen emoties potentieel
geworden zijn. Wat in het gewone spraakgebruik het
verwerken van emoties heet, is in mijn opvatting dus
het potentieel worden ervan.
De emoties van de cliënt worden bij goede empathie
dus in het licht van deze 'gepotentialiseerde' herinne-
ringen benaderd en geïnterpreteerd. Net als alles wat
we waarnemen, worden ook emoties immers geïnter-
preteerd; interpretatie is niet per se een louter intel-
lectuele activiteit. En als de hulpverlener die zich
empathisch in de emoties van de cliënt inleeft, deze
emoties vanuit zijn eigen potentiële emoties interpre-
teert, betekent dat dat hij de emoties van de cliënt -
onvermijdelijk - reconstrueert. En reconstrueren is iets
heel anders dan het kritiekloos gelijk geven van de
cliënt, ons tweede misverstand. Het mag misschien wat
vreemd klinken, empathie als reconstructie, maar het
is daardoor dat de emoties van de cliënt, zoals ik zei,
opengebroken worden, betekenis krijgen, cultureel
worden.
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Narratief
Om dit laatste te kunnen verduidelijken, kan de hier
bedoelde reconstructie - de interpretatie van de emo-
ties van de cliënt in het licht van de gepotentialiseer-
de herinneringen van de empathische hulpverlener -
mijns inziens het beste opgevat worden als narratief
proces: als iets verhalends dus. De empathische hulp-
verlener schrijft of herschrijft het verhaal waarvoor
de cliënt het materiaal aandraagt. In narratieve theo-
rieën (zoals Eco 1995, Polkinghorne 1988, Cupitt
1991, Ricoeur 1983) wordt doorgaans onderscheid
gemaakt tussen - onder anderen - de auteur, de ver-
teller, de personages en de lezer of toehoorder van een
verhaal. Vanuit deze theorieën zouden de hulpverle-
ner als auteur en de cliënt als verteller, en meestal ook
de hoofdpersoon van het gezamenlijk te reconstru-
eren verhaal kunnen worden aangemerkt (Hoffman
1986, Newton 1995). Dat de cliënt als verteller en
meestal ook als hoofdpersoon optreedt, lijkt vanzelf-
sprekend. Maar waarom zou de hulpverlener de
auteur van het verhaal zijn, en niet de cliënt? Of
desnoods beiden als co-auteurs? Dat heeft in mijn
opvatting weer te maken met het verschil tussen
actueel en potentieel en met de rolverdeling tussen
hulpverlener en cliënt. In hulpverleningsrelaties gaat
het om de actuele emoties van de cliënt en de poten-
tiële van de hulpverlener. De empathische hulp van
de hulpverlener bestaat in het - vanuit zijn eigen
potentiële emoties - openen, kaderen, verbinden,
betekenis toevoegen met betrekking tot de actuele
emoties van de cliënt. De potentialiteit die de hulp-
verlener inbrengt, bestaat concreet in de verbeel-
dingskracht waarmee hij zich in de actuele emoties
van de cliënt inleeft. Juist deze verbeelding met al z'n
potentialiteit kan de binnenkant van de emoties van
de cliënt openbreken, kan er betekenis aan toevoe-
gen, kan ze verbinden met andere (al dan niet eigen)
ervaringen, kan ze een kader geven, kan ze cultureel
maken. En omdat de verbeelding niet in het hoofd
van de hulpverlener blijft, maar met de cliënt gecom-
municeerd wordt - op zodanige wijze dat deze ver-
teller en hoofdpersoon blijft - is de hulpverlener in
narratieve termen te vergelijken met een auteur. Een
empathische hulpverlener moet goed kunnen schrij-
ven.
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Maar er bestaan helaas ook slechte schrijvers, net
zoals er slechte hulpverleners zijn. Zo kan in deze nar-
ratieve termen ook de in boven besproken griezeli-
ge 'schijnempathie' begrepen worden, de situatie dat
de hulpverlener opgaat en zich verliest in de actuele
emoties van de cliënt. Met een enorme veelheid aan
metaforen kan beschreven worden wat de schrijver-
hulpverlener doet die in de actuele emoties van zijn
cliënt -personage duikt: hij zwelgt in deze emoties, hij
bezet ze, hij manipuleert deze ten eigen bate, hij gaat
ermee aan de haal, hij koloniseert ze in zijn eigen cul-
turele kader, massief blokkeert hij de stroom, hij
graait in het gemoed van de cliënt, en hij verstikt zo
diens zelfgewaarwording (o.a. Gelauff 1995). De taal
van het slechte is rijk, maar van de slechte schrijver
is de taal armoedig. Hij bevat weinig potentieels.
Daarom: een empathische hulpverlener moet zich
potentieel kunnen maken, moet een goed schrijver
zijn, opdat zijn personages kunnen leven.

(Met dank aan Harry Kunneman voor zijn waardevolle
commentaar op een eerdere versie van dit artikel.)

Joachim Duyndam is als filosoof verbonden aan de Univer-
siteit voor Humanistiek. Sinds zijn proefschrift Denken, pas-
sie en compassie (J997) schrijft hij over thema's als
vrijgevigheid, vriendschap, vergeving en navolging.
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Condities voor empathie

W. van Tilburg

In dit artikel worden kanttekeningen
geplaatst bij de kritiekloze heiligverklaring
van empathie als een natuurlijke compe-
tentie. De auteur pleit ervoor om empathie
als ethisch neutraal fenomeen te beschou-
wen, als een functie van het menselijk orga-
nisme, omdat pas dan duidelijk kan worden
dat empathie zowel ten goede als ten
kwade kan worden aangewend.
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Het begrip 'empathie' heeft zich in de tweede helft van
de twintigste eeuw een vaste plaats verworven in het
jargon waarmee men therapeutische relaties pleegt te
karakteriseren. Met name de cliëntgerichte benadering
in de psychotherapie heeft het van meet af aan een
dominante plaats gegeven in haar conceptuele kader
(bijv.Vanaerschot en van Balen 1991). Terecht heeft Van
Strien er in zijn recente dissertatie (1999) op gewezen
dat het ook in het psychoanalytisch denken een pro-
minente rol vervult. Daarnaast heeft het in de algeme-
ne gezondheidszorg toepassing gevonden, bijvoorbeeld
in de huisartsgeneeskunde.lk verwijs hiervoor naar het
proefschrift van Bensing (1991). Het concept wint ook
buiten de context van de gezondheidszorg in engere zin
aan populariteit. Empathie wordt wel beschreven als een
onmisbaar element van de 'normale' sociale interactie
(Bioom & Reichert 1998), maar ook wel als de basis
voor het altruïsme, dat onmisbaar is als grondslag voor
de ethiek van het samenleven in een maatschappij
(Coleman 1996). In deze laatste ontwikkeling wordt dui-
delijk hoe gemakkelijk hei empathiebegrip in de more-
le sfeer getrokken wordt. Op zichzelf is dat geen
bezwaar, alles heeft nu eenmaal een ethische dimensie.
Het zou echter jammer zijn als daardoor het zicht op de
'functionele' aspecten van empathie verloren zou gaan
of te weinig nadruk zou krijgen. Vanuit ethisch gezichts-
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punt zou dat trouwens ook bezwaarlijk kunnen zijn.
Immers, juist als men empathie eerst als ethisch neu-
traal fenomeen, als een gewone functie van het mense-
lijk organisme, bestudeert, krijgt men er oog voor, dat
empathie zowel ten goede als ten kwade kan worden
aangewend en dat empathisch gedrag van behandelaars
niet alleen therapeutisch maar ook toxisch kan werken.
Een belangrijk motief voor dit artikel is dan ook het
relativeren van de kritiekloze heiligverklaring van
empathie als een natuurlijke competentie, zoals men
die bij auteurs als boven genoemd, maar ook bij veel
therapeuten tegenkomt.
In dit betoog zal de nadruk vallen op de bespreking
van de functionele aspecten van empathie. De bedoe-
ling is om in de eerste plaats een aantal onderzoeks-
gegevens te presenteren, die licht werpen op aard en
betekenis van het empathisch functioneren in het alge-
meen; gebruik makend van deze gegevens zal ik in de
tweede plaats enkele opmerkingen maken over de con-
dities voor het optimaliseren van het gebruik van
empathie in de hulpverlening. De opbouw van het arti-
kel is als volgt. Na enkele opmerkingen over de defini-
tie van empathie komen achtereenvolgens de
individuele en de sociale aspecten aan de orde. Tot slot
wordt geprobeerd op grond van de verkregen inzich-
ten enkele aanbevelingen te doen om de mogelijkheid
tot empathisch functioneren van hulpverleners te
bevorderen. Terloops zullen hier en daar enkele ethi-
sche noties aan de orde komen: het bloed kruipt ook
hier waar het niet gaan kan.

Definitie

Er zal hier niet uitvoerig worden stilgestaan bij de ver-
schillende definities van empathie. Belangstellenden
worden verwezen naar het genoemde proefschrift van
Van Strien (1999). Kort samengevat komt het erop neer
dat er ruime en smalle definities zijn. De ruime omvat-
ten niet alleen het empathisch proces zoals zich dat
innerlijk bij bijvoorbeeld een therapeut voltrekt, maar
ook zijn gedrag, de reactie van de patiënt, et cetera.
Deze opvatting vindt men in de cliëntgerichte tradi-
tie nogal eens terug. Ik sluit mij aan bij Van Strien, die
empathie (vanuit psychoanalytisch gezichtspunt) defi-
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nieert als 'het vermogen (van de analyticus) om zich,
in interactie met de patiënt, aanvoelend in diens bele-
vingswereld te verplaatsen, waardoor hij in staat is die
belevingswereld te leren kennen'. Eigenlijk komt deze
definitie overeen met het in 1913 door jaspers (1959)
in zijn Allgemeine Psychopathologie geïntroduceerde
'Einfühlendes Verstehen', dat hij als de methode bij uit-
stek beschouwde om toegang te krijgen tot de psyche
van de ander. In beide definities vallen zowel cognitie-
ve als emotionele elementen op. Om de structuur van
empathisch functioneren in al haar complexiteit zicht-
baar te kunnen maken, moet men naar mijn mening
voorts nog een aantal, in de literatuur herkenbare (Van
Strien 1999) onderscheidingen introduceren. Het
empathisch functioneren kan onbewust, voorbewust
of bewust verlopen. Het kan al of niet in gedrag
getoond worden aan de ander en al of niet door deze
worden herkend. Tenslotte kan het voor een al of niet
(door de persoon zelf of anderen) gewenst doel
gebruikt worden. Een en ander zal in het vervolg nog
nader aan de orde komen.

Het individuele aspect

Het vermogen zich in de gevoelens van anderen te ver-
plaatsen en daar in het gedrag rekening mee te hou-
den, behoort tot de biologische standaarduitrusting
van de mens. Met name het onderzoek van de fron-
taalkwabben in de laatste anderhalve eeuw heeft dat
duidelijk gemaakt. Door het werk van Damasio, in
populaire versie samengevat in zijn intussen bekend
geworden boek Descartes' Error (1994), is de gedrags-
verandering van de spoorwegarbeider Phineas Gage
als gevolg van het letsel aan zijn frontaalkwabben dat
hij in 1848 opliep, de eerste wetenschappelijk beschre-
ven en intussen legendarisch geworden demonstra-
tie daarvan. Aandoeningen van de frontaalhersenen,
en dan met name van het laterale orbito-frontale cir-
cuit, veroorzaken een persoonlijkheids verandering,
gekenmerkt door asociaal gedrag: tactloosheid, zich
niet kunnen verplaatsen in de gevoelens van anderen,
niet adequaat kunnen reageren op sociale cues en sto-
rende familiariteit (Mega & Cummings 1994).
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Cognitieve aspecten
Intacte frontaalhersenen zijn niet alleen nodig voor
gedrag waarin rekening gehouden wordt met de ander.
Uit de ontwikkelingspsychologie is duidelijk geworden
dat zij ook een belangrijke rol spelen bij de ontwik-
keling van een bepaalde cognitieve functie, namelijk
het vermogen van kinderen te beseffen dat zowel zij-
zelf als anderen een 'binnenwereld', een 'geest' hebben,
een voorwaarde voor empathisch kunnen functione-
ren. Dat is een jarenlang durend ontwikkelingsproces,
mede afhankelijk van de rijping van de cognitieve
vermogens en de daarmee samenhangende ontwik-
keling van met name de frontaalhersenen. Pas op de
leeftijd van vier jaar begrijpen kinderen dat het han-
delen van mensen gestuurd wordt door plannen,
gevoelens, verlangens en dergelijke; zij zijn in staat zich
een theory of mind van de ander te vormen.
Fonagy (2000) noemt dit, met een aan de filosoof Den-
nett ontleende term, het vermogen om de ander te
benaderen vanuit de intentional stance (het intentione-
le gezichtspunt): het gedrag van de ander is alleen te
begrijpen vanuit het gezichtspunt dat hij innerlijk iets
denkt, van plan is, verlangt, voelt. Het kind van vier jaar
kan bevatten dat iemand een bepaald motief heeft om
iets te doen, zelfs dat hij zich kan baseren op overwe-
gingen die in strijd zijn met de realiteit. Fonagy (2000)
beschrijft een testje waarmee men de aanwezigheid van
dit vermogen kan aantonen. Men laat een kind bij-
voorbeeld raden wat er in een buisje zit, dat eruit ziet
als een populaire verpakking van snoepgoed. Het kind
zal zeggen dat er snoepjes in zitten. Als echter vervol-
gens blijkt dat er een potlood in verstopt is, zal het kind,
als het in staat is tot het vormen van een theory of mind,
kunnen voorspellen dat zijn vriendje, wanneer die
dezelfde vraag krijgt voorgelegd, ook 'snoepjes' zal ant-
woorden. Hij is dus in staat zich een voorstelling te
maken van wat er zich in de geest van zijn vriendje
afspeelt, van een daarin bestaande voorstelling, die niet
correspondeert met de door hem zojuist waargenomen
werkelijkheid. Als hij daar niet toe in staat is, zal hij zeg-
gen dat zijn vriendje 'een potlood' zal antwoorden.
Een uitvoerige beschrijving van dit proces, dat al vanaf
het eerste levensjaar inzet, kan men vinden bij Mayes
& Cohen (1992), die de betekenis ervan voor het ver-
mogen tot empathie als volgt formuleren:
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'The development of an understanding of the concept
of mind and mental states, and thus of imagination,
opens the way for sharing experiences with another, for
talking about feeling states toward the other, and for
experiencing and understanding feelings reciprocallY:

Het vermogen een emotioneel en cognitief beeld te
vormen van de geest van de ander wordt wel gezien als
een radicale sprong in de evolutie, die de mens van het
dier onderscheidt en die parallel loopt met het ont-
staan van het zelfbewustzijn (Povinelli & Preuss 1995).
Volgens Fonagy (2000) is dit laatste zelfs een voor-
waarde voor het kunnen vormen van een theory of
mind. Hij schrijft in dit verband over het zich ontwik-
kelende (mannelijke) kind in zijn relatie tot zijn
(vrouwelijke) verzorger:

'If the caregiver's reflective capacity has enabled her
accurately to picture the child's intentional stance, then
he will have the opportunity to "find himself in the
other" as a mentalizing individual. The development
of awareness of mental states in oneself can then be
generalized to the caregiver. Thus a "theory of mind"
is first of all a theory of self

Hij gebruikt dan ook liever de term mentalisation of
reflective function om dit vermogen aan te duiden; hij
omschrijft dat als 'the understanding of one's own as
weil as other's behaviour in mental state terms'.
Het vermogen tot het vormen van een theory of mind
of Fonagy's reflective function is dus een conditio sine
qua non voor het empathisch functioneren. Interes-
sant, gezien de hierboven geïntroduceerde onder~
scheidingen, is dat dit vermogen, neurobiologisch
gezien, gebonden is aan een intacte functie van de dor-
solaterale prefrontale cortex. Op neurobiologisch niveau
lijken het vermogen tot cognitieve en tot emotionele
empathie (die vaak gepaard gaat met het tonen van
empathisch gedrag) dus verschillend georganiseerd te
zijn, dat wil zeggen met verschillende neuronale struc-
turen samen te hangen. Recent neuropsychologisch
onderzoek (zie Eslinger 1998) suggereert namelijk dat
emotionele empathie en empathisch gedrag alleen
mogelijk zijn bij een intacte functie van de orbito-fron-
tale cortex.
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Dit onderscheid tussen het vermogen tot 'cognitieve
empathie' en 'empathisch gedrag' komt ook nog naar
voren uit een ander gegeven uit de ontwikkelingspsy-
chologie. Het vermogen tot echt liegen bezit een kind
ook pas als het vier jaar is; dat is begrijpelijk, want de
ander bewust kunnen misleiden is afhankelijk van de
ontwikkeling van het vermogen zich een theory of
mind van die ander te vormen (zie overzicht van Ford
1996). Het vermogen tot empathie kan dus ook
gebruikt worden voor het misleiden van de ander. Dit
is uit het leven van alledag bekend: om een goede
oplichter te worden moet men beschikken over een
meer dan gemiddeld vermogen tot aanvoelen van de
ander. Het zal duidelijk zijn waarom ik hierboven zo
hechtte aan een ethisch neutrale beschrijving van
empathie. Interessant is verder dat in dit geval de neur-
obiologie mede argumenten lijkt te leveren voor zin-
volle conceptuele onderscheidingen op psychologisch
niveau!

Emotionele aspecten
Het emotionele aspect van de empathie, het zich
gevoelsmatig in iemand verplaatsen, heeft zijn wortels
in een fylo- en ontogenetisch oeroude vorm van com-
municatie: de directe waarneming van elkaars emo-
ties. Dit is een grotendeels onbewust verlopend proces,
dat een diepgaande en zich in eerste instantie aan elke
bewuste controle onttrekkende invloed heeft op de
wijze waarop wij in het bewuste leven op elkaar ple-
gen te reageren. Het verloopt zo snel dat men wel
spreekt van emotional contagion (emotionele besmet-
ting), een begrip dat door Hatfield et al (1994) als volgt
wordt gedefinieerd: 'The tendency to automatically
mimic and synchronize facial expressions, vocalisa-
tions, postures and movements with those of another
person and consequently to converge emotionally'.ln
de oudere literatuur werd het ook al beschreven door
McDougall (1920) als 'the principle of direct induction
of emotion by way of the primitive Sympathetic
response'. Ook Freud (1921) kende dit fenomeen, dat
hij waarnam bij groepsprocessen en als volgt karak-
teriseerde: 'Die Tatsache ist die, dasz die wahrgenom-
menen Zeichen eines Affektzustandes geeignet sind,
bei dem Wahrnehmenden automatisch denselben
Affekt hervorzurufen'. Evenals Hatfield et al (1994)

Humanistiek nr.5, 2e jaargang april 200 I

gebruikt hij de uitdrukking 'automatisch' om het
reflexmatige en snelle, prereflexieve van het proces aan
te duiden. Het gaat om fenomenen - die men al in de
dierenwereld kan waarnemen - tussen ouders en
baby's of peuters, maar ook (zeer fijnzinnig en gedif-
ferentieerd) tussen partners, in groepen, in massa's
(maar dan veel ongedifferentieerder dan bij partners,
bijvoorbeeld bij paniek door brand). Ethologen nemen
aan, dat deze vorm van 'uitwisseling van gevoelens' een
fylogenetisch oude vorm van communicatie is, die een
hoge overlevingswaarde heeft voor een diersoort die
zo sterk aangewezen is op sociale interactie als de
mens (ibidem). In therapeutische relaties komt men
vergelijkbare verschijnselen tegen, zoals bijvoorbeeld
in sommige (vermoedelijk niet alle!) gevallen van vica-
rio us traumatisation, het verschijnsel dat therapeuten
die ernstig getraumatiseerden behandelen, zelf getrau-
matiseerd kunnen worden door de gevoelens die door
de afschuwelijke verhalen van hun patiënten (als het
ware 'automatisch') worden opgeroepen. In een recent
onderzoek kon het voorkomen hiervan bij de genoem-
de doelgroep worden aangetoond (Smith et aI2001).
Neurobiologisch verlopen de cerebrale processen, die
ten grondslag liggen aan de genese van deze emotio-
nele reacties vermoedelijk subcorticaal, namelijk via
thalamus en amygdala (LeDoux 1996).
Men kan zich, in het licht van het hierboven beschre-
ven onderzoek, afvragen in hoeverre bij deze proces-
sen al sprake is van empathie. Het gaat hier immers
om pre reflexieve processen, waarbij een besef van
zoiets als de binnenwereld van de ander niet aanwezig
hoeft te zijn. Het gaat om een primitieve reactie, die
vooral gericht is op het signaleren van gevaar, op het
markeren van de situatie als 'pluis' of'niet pluis'. De
betekenis van de beschreven fenomenen bestaat ech-
ter hierin dat zij attenderen op het belang van het
onderscheid tussen gevoelsmatig en empathisch
reageren. Gevoelens ontstaan altijd in een relatie, zij
zijn er altijd al. Zij kunnen vervolgens wel een functie
gaan vervullen in een empathische reactie; empathisch
reageren betekent dat zij in een cognitief kader als
boven beschreven, worden gepast. Als dat niet lukt, is
er geen sprake van empathie. Zonder gevoelens geen
empathie, maar bepaalde gevoelens kunnen empathie
ook onmogelijk maken. Een voor mij onverklaarbare
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heftige afkeer van iemand kan maken dat ik mij niet
in hem kan verplaatsen. De mate waarin iemand cog-
nitief greep kan krijgen op zijn in een relatie gewekte
gevoelens is dus ook een van de condities voor empa-
thisch functioneren.

Sociale aspecten

Op grond van de bovenbeschreven onderzoeksgege-
vens kan men concluderen dat empathisch functione-
ren een essentieel aspect is van het relationeel
functioneren. Het gaat om een reciproque fenomeen,
dat al vroeg in het leven in meer of minder primitie-
ve vormen optreedt en voor een belangrijk deel onbe-
wust verloopt. Om te begrijpen hoe empathische
processen in het volwassen leven verlopen, is het nood-
zakelijk stil te staan bij de vroegkinderlijke genese van
de structuren waarbinnen zij functioneren en die met
name in de zogenaamde gehechtheidstheorie beschre-
ven worden. Deze structuren zijn de elementaire rela-
tiepatronen zoals die zich in de vroege jeugd
ontwikkelen; het gaat om emotionele en cognitieve
transactiepatronen, die in hoge mate bepaald worden
door de kwaliteit van de relatie tussen het kind en zijn
primaire verzorgers, meestal de biologische ouders. Zij
zijn bepalend voor de relatiepatronen op volwassen
leeftijd, die echter normaliter veel flexibeler en gedif-
ferentieerder zijn dan hun primitieve voorlopers. Zij
zijn in hoge mate contextafhankelijk.

Vroegkinderlijke relatiepatronen; de gehecht-
heidstheorie
De gehechtheidstheorie of attachment theory kan enig
inzicht verschaffen in de wijze waarop relatiepatronen
in de vroege jeugd ontstaan. Deze is gegroeid uit de
inzichten van Bowlby, een Engelse psychoanalyticus,
die zich baseerde op empirisch onderzoek bij kinde-
ren en primaten; zij is verder uitgebouwd door onder-
zoekers als Ainsworth en Main (voor een kort en
instructief overzicht van deze research verwijs ik naar
de gespecialiseerde literatuur, bijv. Slade 2000). Door
het werk van mensen als Fonagy (2000) heeft zij de
laatste jaren grote invloed uitgeoefend op de psycho-
analytische theorie en techniek. Ik heb voor het navol-
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gende betoog veel ontleend aan het recent verschenen
boek van Ladan (2000), die daarin op heldere wijze
duidelijk maakt hoe hij deze theorie praktisch en theo-
retisch gebruikt. Voor een volledige bespreking van de
klinische toepassingsmogelijkheden van de gehecht-
heidstheorie verwijs ik naar zijn boek en de daarin ver-
melde literatuur. Ik beperk mij hier tot enkele
opmerkingen die van belang zijn voor het begrijpen
van het empathisch functioneren.
Bowlby ging ervan uit dat de mens een aangeboren
neiging heeft om zich te hechten aan een vertrou-
wenspersoon die hem een gevoel van veiligheid kan
verschaffen. Het jonge kind is daarvoor aangewezen op
zijn directe verzorgers, meestal zijn ouders, met wie het
zo een intieme emotionele relatie ontwikkelt. In de vei-
ligheid van deze relatie kan het zich cognitief en emo-
tioneel verder ontwikkelen. Met name voor de
ontwikkeling van de door Fonagy (2000) beschreven
en hierboven al genoemde mentalisatie of reflexieve
functie (zeer belangrijk voor 'geestelijke gezondheid')
is die veiligheid van groot belang. Hij heeft ook
beschreven hoe het kind reageert op verstoringen van
de relatie: deze kunnen een schadelijke invloed van tij-
delijke of blijvende aard hebben en leiden tot min of
meer eenzijdige, afwijkende of gedesorganiseerde
gehechtheidspatronen, die predisponeren voor bepaal-
de vormen van psychopathologie (zoals persoonlijk-
heidsstoornissen, angststoornissen et cetera).
Ladan (2000) wijst erop dat deze gehechtheidspatro-
nen, die ontstaan door de talloze herhaalde interacties
met emotionele sleutelfiguren uit de vroege jeugd,
opgeslagen worden in het zogenaamde impliciete
geheugen, dus in overwegende mate onbewust blijven.
Zij blijven herkenbaar in de relaties op volwassen leef-
tijd. Voor het totaal van deze gehechtheidspatronen
introduceert hij de term 'impliciet levensscenario', een
netwerk van grotendeels onbewuste interactiemodel-
len, die onze volwassen relaties structureren. Zij wor-
den vaak pas bewust in een therapie. Deze
interactiemodellen zijn ook op te vatten als 'voorge-
vormde' cognitieve en emotionele empathische trans-
actiestructuren, die een zekere stereotypie kunnen
vertonen en soms een heel leven kunnen beheersen,
inperken of zelfs verwoesten. Men kan daarbij denken
aan relatiepatronen als 'dokter-patiënt', 'overwinnaar-

Humanistiek nr.5, 2e jaargang april 200 I



verliezer', 'ouder- kind', 'beul-slachtoffer', 'sterke man-
zwakke vrouw' et cetera. Over de wording van deze
patronen is natuurlijk wel meer te zeggen vanuit ande-
re gezichtspunten, bijvoorbeeld met betrekking tot de
rol van agressiefe en seksuele driftmatige strevingen,
maar hier gaat ~et vooral om het aspect van een gevoel
van veiligheid verschaffende gehechtheid, dat aan deze
patronen is verbonden. Dat maakt ze vaak zo moeilijk
te veranderen of te beïnvloeden. Van belang in deze
context is dat de hierbij behorende empathische trans-
acties in hoge mate automatisch verlopen, dat wil zeg-
gen zich voltrekken zonder dat we er greep op hebben.
De aard en mate van flexibiliteit van deze patronen, met
name de mate waarin zij te modificeren zijn op basis
van nieuwe ervaringen, is een belangrijke conditie voor
de aard en de kwaliteit van het empathisch reageren op
volwassen leeftijd. Volwassen worden kan beschreven
worden als een proces van transformatie van de vroeg-
kinderlijke hechtingspatronen door interne rijpings-
processen en adaptieve verwerking van externe
ervaringen.

Volwassen relaties en sociale context
Empathisch functioneren speelt een essentiële rol in
het tot stand komen en blijven bestaan van de rela-
ties in het volwassen leven. Om inzicht te krijgen in de
precieze betekenis van die rol is het nodig stil te staan
bij twee aspecten van dit empathisch functioneren, die
men kan aanduiden met de begrippen kwaliteit en
mobiliseerbaarheid.
Met betrekking tot de kwaliteit moet men zich steeds
afvragen in hoeverre er bij empathie in een concreet
geval werkelijk sprake is van een 'objectief', onbevoor-
oordeeld zich verdiepen in de binnenwereld van de
ander. Hier doen zich op wijsgerig niveau natuurlijk
dezelfde problemen voor als ten aanzien van de objec-
tiviteit van de waarneming van de buitenwereld. Op
psychologisch niveau dreigt het gevaar van verteke-
ningen levensgroot, als men zich de wordingsgeschie:
denis van het empathisch functioneren als beschreven
realiseert. Naarmate iemand minder 'volwassen' is
geworden, is het gevaar groter van vertekening van het
'aanvoelen' van de ander door eigen stereotiepe beeld-
vorming als gevolg van het gefixeerd gebleven zijn in de
starre rolpatronen.
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Maar dat is niet de enige bron van vertekening. Behal-
ve de individuele factoren zijn er ook die samenhangen
met de sociale, politieke en maatschappelijke context.
Hoe 'objectief' is de empathie van de ene sociale klas-
se ten opzichte van de andere, van allochtonen ten
opzichte van autochtonen en omgekeerd? Datzelfde kan
men zich afvragen voor zieken en gezonden, werkers en
uitkeringsafhankelijken en een eindeloze rij van socia-
le polariteiten.
Naast de reeds genoemd bedreigingen van de kwali-
teit van de empathie is er nog een extra compliceren-
de factor bij de waarneming van de binnenwereld van
de ander, als men die vergelijkt met de gewone waar-
neming. Je kunt, als je je in iemands gevoelsleven
tracht te verdiepen, de gevoelens die je bij iemand ver-
wacht bij hem induceren! Met andere woorden: de
empathische waarneming verandert soms haar object.
Ook dit is in het gewone leven bekend: mensen hou-
den soms niet van medeleven, omdat zij zich dan 'zie-
lig' gaan voelen. Het bedrieglijke is dat dergelijke
relationele transacties vaak onbewust verlopen. In de
psychoanalyse zijn zij als zodanig al heel lang bekend
en beschreven in het kader van de zogenaamde pro-
jectieve identificatie.
Met betrekking tot de mobiliseerbaarheid is het ve[-
standig zich te realiseren dat er ook binnen een indi-
vidu grote verschillen kunnen bestaan in de mate
waarin een empathische attitude kan worden gemo-
biliseerd. Individuele variabelen spelen hierbij een rol
(bijvoorbeeld vermoeidheid, gepreoccupeerdheid et
cetera), maar ook sociale. In een conflict tussen groe-
pen of staten is er een sterke tendens om zich zo wei-
nig mogelijk te verdiepen in de te bestrijden
medemens. Illustratief zijn de uit vele recente en oude-
re oorlogen bekend geworden 'misdaden tegen de
menselijkheid'. Een gedeelte van de oplossing van het
probleem hoe deze op zo grote schaal blijken te kun-
nen plaatsvinden, kan gevonden worden in het gege-
ven dat de mobilisatie van empathie manipuleerbaar
is. Martelen, deporteren en etnisch zuiveren zijn prak-
tijken waarvan een breed gedragen uitvoering moge-
lijk wordt als men de tegenstander eerst gedehuma-
niseerd heeft; als men hem als biologisch en/of etnisch
en/of moreel minderwaardig heeft geprofileerd; als
men hem eerst tot on-mens heeft verklaard. Een
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belangrijk element daarin is het ontkennen van de
aanwezigheid van een binnenwereld die de moeite
waard is om zich erin te verdiepen.
Men kan uit het bovenstaande concluderen dat er wei-
nig reden is om het gewone, alledaagse empathisch
functioneren dat in onze relaties waar te nemen is, als
zodanig meer credit te geven dan onze gewone waar-
neming. Ontsporingen, vertekeningen, selectieve inzet
et cetera zijn meer regel dan uitzondering. Natuurlij-
ke empathie is een even verdacht fenomeen als gesun-
des Volksempfinden. Voor het idealiseren van dit
vermogen als zodanig is al helemaal geen reden. Ik
wees al op de grote empathische begaafdheid van som-
mige oplichters. Maar ook bij minder verdachte pro-
fessies, zoals verkopers of politici, kan men vaak een
indrukwekkende empathische begaafdheid aantref-
fen, die aangewend wordt voor een doel dat niet hoeft
samen te vallen met het welzijn of het belang van dege-
ne in wie men zich verdiept. Dat betekent niet dat
empathie geen onomstreden positieve betekenis zou
kunnen hebben. Men zou zich zelfs kunnen voorstel-
len dat het bevorderen van een 'echte', kwalitatief
hoogwaardige empathische competentie in de alge-
mene bevolking een belangrijk onderdeel zou vormen
van een stimuleringsprogramma voor de geestelijke
volksgezondheid. De condities daarvoor moeten dan
wel worden geschapen. Ik zal mij hier echter beperken
tot het maken van enkele opmerkingen over conclu-
sies die men uit het bovenstaande trekken kan omtrent
de condities voor de empathie in de hulpverlening;
daar zijn zij op dit moment nog het meest concreet te
ma~n. .

Conclusie: condities voor empathie in de
hulpverlening

Het voorgaande betoog mag geen misverstand doen
ontstaan over de betekenis van empathie voor de hulp-
verlening. Het zich zo objectief en onbevooroordeeld
mogelijk een beeld vormen van de binnenwereld van
de patiënt/cliënt is een absolute vereiste voor goed
hulpverlenerschap. Om gedrag van mensen te begrij-
pen - iets dat altijd nodig is, ook als men zich uitslui-
tend bezig houdt met somatische problematiek - kan
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men niet zonder empathie. Ik zou daar echter de vol-
gende kanttekeningen bij willen plaatsen.
De in de vorige paragrafen gepresenteerde redenering
doortrekkend, kan men stellen dat er in een hulpver-
leningsrelatie altijd sprake is van een wederzijds empa-
thisch functioneren van beide partijen, dat zich voor
het grootste gedeelte aan bewuste controle onttrekt.
Deze onbewust verlopende emotionele en cognitieve
'transacties' induceren gemakkelijk elkaar aanvullende
of contrasterende rolpatronen, die snel kunnen wisse-
len, maar ook een zekere stereotypie kunnen vertonen,
afhankelijk van de persoonlijke make-up van de part-
ners. Men komt hier als hulpverlener in terecht voordat
er iets te plannen of te sturen valt; reflecteren, bijsturen,
et cetera is alleen achteraf mogelijk. Wat wij in ons pro-
fessionele spraakgebruik 'empathie' noemen, is een
derde of vierde editie van een buiten ons bewust stu-
rend vermogen tot stand gekomen interactie. Deze
wordt in hoge mate bepaald door de persoonlijkheids-
kenmerken van beide actoren (inclusief hun neurobio-
logische 'onderbouw') alsmede hun historische en
maatschappelijke context. Een doelbewuste empathi-
sche opstelling van een hulpverlener begint dan ook
met een poging inzicht te krijgen in de voorafgegeven,
reeds bestaande interactionele structuur, om deze zo
nodig en zo mogelijk bij te stellen. Zij moet als het ware
veroverd worden op dit in iemands persoonlijke wor-
dingsgeschiedenis en in sociale respectievelijk maat-
schappelijke conventies en constraints verankerde
prereflexieve relatiepatroon, en dat gaat niet vanzelf. De
onderneming zal alleen slagen als de bewuste empat-
hische attitude niet teveel in tegenspraak is met deze
gegeven patronen. De verhoudingen binnen de beken-
de trias uit de cliëntgerichte therapie zijn daarmee gege-
ven: zonder echtheid en een onvoorwaardelijk positieve
instelling zal een therapeutisch bruikbare empathie niet
mogelijk zijn, dat wil zeggen een empathie die inzicht
geeft in wat er zich bij de ander en mijzelf echt afspeelt.
Men moet dus in empathie getraind worden: het is
geen natuurlijke, kant en klare competentie. In de
gezondheidszorgopleidingen wordt daar dan ook
steeds meer aandacht aan geschonken. Wel bestaan er
aanzienlijke verschillen in dispositie om te kunnen
profiteren van deze training. Misschien is de belang-
rijkste opbrengst van zo'n training wel dat men inzicht
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krijgt in de eigen empathische mogelijkheden en
beperkingen, in de eigen gevoeligheden voor bepaal-
de verstorende factoren en daarmee ook in het type
problematiek, patiënten et cetera dat men empathisch
wel of niet'aankan'. Het wordt zo nog eens duidelijk
dat training in empathie niet alleen het zich leren rich-
ten op de binnenwereld van de ander, maar tegelijk ook
op die van zichzelf impliceert. Het is, om met Fonagy
(2000) te spreken, eigenlijk een training in 'mentali-
satie' of reflexie. Voor een adequate beroepskeuze bin-
nen de gezondheidszorg is enige zelfkennis in dit
opzicht van levensbelang. Binnen de medische oplei-
ding wordt daar nog steeds onvoldoende tijd aan
besteed. Hoe intensief een empathietraining zou moe-
ten zijn, hangt af van het soort hulpverlener dat men
wordt, maar ook van het soort patiënten/cliënten dat
men later gaat behandelen. Het maakt natuurlijk uit of
men als huisarts, chirurg, psychiater, psycholoog,
maatschappelijk werkende of verpleegkundige aan de
slag zal gaan. Wat er nu al aan training plaatsvindt,
varieert dan ook van leertherapie tot allerlei kortere of
langere vaardigheidstrainingen. Ook regelmatige hier-
op gerichte super- en intervisie kan een belangrijke rol
spelen. Het zou nuttig zijn het bevorderen van een pro-
fessionele empathische attitude expliciet als doel van
al deze opleidingsactiviteiten te formuleren. De vaak
betwijfelde zin van de leertherapie in de opleiding tot
psychiater bijvoorbeeld zou op deze wijze een meer
concrete invulling krijgen.
Wat naast de training in het kunnen waarnemen van
de binnenwereld (van de ander, maar ook van zichzelf
in relatie tot die ander) van minstens zo groot belang
is, is de training in het taxeren hoe men de zo verkre-
gen inzichten gebruikt. Het is een misverstand te
menen dat empathisch zijn een doel in zichzelf kan
zijn. Beslissend is wat men er in de behandelingsstra-
tegie mee doet. In de geneeskunde gaat het om het
resultaat, de methode is daaraan ondergeschikt, ook
de mate waarin men gebruik maakt van de empathi-
sche attitude. In hoeverre men de patiënt/cliënt laat
merken met diens binnenwereld bezig te zijn en dit,
zoals in de psychotherapie gebruikelijk is, expliciet the-
matiseert, of zelfs (zoals in de inzichtgevende psycho-
therapie) de actuele relatie systematisch bespreekt,
hangt af van het doel van het contact (is het functio-
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neeI?), van de feitelijke omstandigheden (is er tijd
voor?), van de competentie van de hulpverlener (durft
ofkan hij het aan?), maar ook van de motivatie van de
patiënt. Niet iedereen is gediend van een 'open' relatie.
Mensen hechten vaak aan vaste overzichtelijke en
betrouwbare rolpatronen, bijvoorbeeld aan een 'ouder-
wetse' arts-patiëntrelatie. De angst voor 'gevoelsbe-
smetting' kan te groot zijn. Het kan getuigen van een
grote empathie en zeer therapeutisch zijn daar respect
voor te hebben!
Het verbeteren van de opleiding en het bewaken van
de competentie van de hulpverleners is het belang-
rijkste, maar niet het enige middel om empathische
hulpverleningsrelaties van goede kwaliteit te bevor-
deren. De te weinig empathische dokter zal zelden een
op zichzelf staand fenomeen zijn, als men afgaat op de
hiervoor gegeven beschouwingen. Natuurlijk zijn er
altijd gevallen waarin ernstige persoonlijkheidspro-
blematiek verreweg de belangrijkste factor is, maar
meestal moet men verder zoeken om volledig te
begrijpen waarom dit fenomeen zich in een gegeven
situatie voordoet. Men dient dan te letten op de
omstandigheden van de praktijkuitoefening (tijd,
ruimte, arbeidsvoorwaarden, persoonlijke omstan-
digheden), maar ook op de patiënten met hun veran-
derende problemen, attitude, verlangens, verwach-
tingen, en, last but not least, ook op de maatschappe-
lijke context, die denken en doen van dokters en
patiënten in toenemende mate beïnvloedt. Ook in dit
geval is de conclusie gerechtvaardigd dat elke maat-
schappij de dokters krijgt die zij verdient, zelfs als er
te veel lijken te zijn die tekortschieten in een empa-
thische benadering. Dat zou ook iets te maken kunnen
hebben met de ruimte die er in onze maatschappij,
waar al die dokters in opgegroeid zijn, feitelijk gebo-
den wordt voor een dergelijke omgang met elkaar. Dit
nader analyseren zou een volgend artikel vergen.

~v.van Tilburg is als hoogleraar klinische psychiatrie en A-
opleider verbonden aan de Vrije Universiteit en GGZ Buite-
namsteI, beide te Amsterdam.
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Mannetjesputters of
vrouwtjesputters, wat
maakt het uit?
janneke van Mens-Verhuist

Wereldwijd is tweederde van alle depres-
sieve klachten afkomstig van vrouwen en
eenderde van mannen. Over dit verschil in
prevalentie weten we inmiddels zeker dat
dat niet biologisch, psychologisch of metho-
dologisch kan worden verklaard, maar dat
er vooral psychosociale en sociale factoren
in het spel zijn. Wat betekent dit voor
hulpverlening en preventie, als die maat-
werk willen leveren?
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Aan de ene kant ligt het zorggebruik van vrouwen aan-
zienlijk hoger dan dat van mannen - met name in de
alternatieve zorg, maar ook in de eerstelijnszorg (voor
de kenners: een odds-ratio van 1,63). Aan de andere
kant geeft toch 33 % van de geïnterviewde vrouwen
met depressieve klachten aan dat ze weliswaar behoef-
te heeft aan professionele hulp, maar deze niet daad-
werkelijk zoekt - tegen 19% van de mannen (Bijl en
Ravelli,1998).
In dit artikel verdiep ik me in de factoren die een rol
spelen in de ontwikkeling en behandeling van depres-
sie aan de hand van het stress-coping model en aan-
gevuld met wat we weten over seksespecifieke
klachtenpresentatie, reacties vanuit het hulpver-
leningssysteem en de condities die bevorderlijk zijn
voor verandering. Die factoren behandel ik per sekse,
waarbij ik begin met de vrouwelijke helft. Daarbij praat
ik over vrouwen even objectiverend als ik over man-
nen zal doen, dus alsof ik er niet bij hoor. Onderwijl
weten u en ik wel beter, natuurlijk.

Vrouwen

Stressoren in vrouwenlevens zijn veelal geen eenma-
lige, ingrijpende gebeurtenissen maar chronisch van
aard. Het gaat dan om:
- de culturele waarden en normen van wat 'hoort'.
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Voor de meeste vrouwen geldt nog steeds de plicht
van het zorgen voor anderen.

- de daadwerkelijke zorglast. Denk bijvoorbeeld aan
de zogenoemde sandwichvrouwen, ingeklemd tus-
sen de zorg voor het eigen gezin en de ouders? al
of niet in combinatie met een baan.
de discriminatie op het werk en in de openbare
sfeer, waaronder 'voortdurend beoordeeld worden
op je uiterlijk'.

- gebrek aan sociale steun en sociaal isolement.
- miskend verlies ten gevolge van abortus, onge-

wenste kinderloosheid ofhet afstaan van een kind.
- armoede: de bijstand is in feite een vrouwenzaak.
- gebrek aan sociale erkenning als huisvrouwen

moeder, maar ook als kinderloze vrouw.
- seksueel misbruik en ander geweld - daadwerke-

lijk ervaren of als permanente dreiging.
In tegenstelling tot de gangbare opvatting lijken mul-
tipele rollen (zoals de combinatie van baan en gezin)
te beschermen tegen depressie: ze voorzien in bron-
nen van steun, bieden vele mogelijkheden voor het
ervaren van de eigen competenties en voor compen-
satie van de ene sfeer in de andere sfeer.
Overigens moet de invloed van de onderscheiden
stressoren wel per leeftijdscohort anders worden inge-
schat. Waar vrouwen tot ongeveer 1985 leden onder
het 'oude moeten' van trouwen, kinderen en huishou-
den, lijden de jonge vrouwen van tegenwoordig onder
het'nieuwe moeten': juist degenen die thuis willen blij-
ven bij hun kinderen moeten zich nu verantwoorden,
terwijl de anderen - als 'macha's' - vaak moeten pro-
beren en carrière en geslaagd moederschap te verwe-
zenlijken.

De copingstijl van vrouwen is in het algemeen meer
geconcentreerd op emoties en emotiemanagement. Bij
depressieve vrouwen blijkt vooral het piekeren domi-
nant te zijn. Dat is het repetitief (chronisch) en passief
denken over de eigen emotionele reacties. Nolen-
Hoeksema en collega's (1999) noemen dat de cyclus
van wanhoop en passiviteit.
Het lijkt er vaak op dat die emotionele copingstijl vrou-
wen wordt kwalijk genomen, omdat hij zo ineffectief
zou zijn. Die stijl moet echter wel worden begrepen
tegen de achtergrond van de in cultureel, sociaal en
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financieel opzicht aanwezige onmacht in vrouwenle-
vens - en dan kan het wel eens heel realistisch zijn te
proberen de situatie te aanvaarden. Ook kan het zijn
dat die stijl van passieve emotionele coping ooit
functioneel was in hun leven, maar inmiddels dis-
functioneel is geworden.
Veel vrouwen gaan ook actief op zoek naar sociale
steun, maar daarbij vormen de zorgschulden die juist
vrouwen (in tegenstelling tot mannen) opbouwen als
ze zelf een beroep doen op sociale steun van anderen,
wel een probleem.

Qua klachtenpresentatie zijn vrouwen doorgaans
gemakkelijker in het uiten van hun gevoelens. Ze heb-
ben niet zo'n schroom hun emotionele problematiek
te presenteren in de spreekkamer van de dokter en
geven daarbij meteen de context aan: het huwelijk, de
kinderen, het werk, de relatie met anderen. Bij de
RIAGG-intake gaat dat niet anders. Vrouwen met
depressieve klachten melden in het intakegesprek dik-
wijls interpersoonlijke problemen, met als symptomen
'zich niet goed voelen', 'geprikkeld zijn', 'veel huilen'.
(Tannen noemt hun communicatiestijl meer contact-
gericht dan informatiegericht.) Daarbij hebben ze dan
behoefte aan medeleven (een luisterend oor), hechten
aan verbondenheid en willen graag erkend worden in
hun eigen identiteit (zorgend of niet, ambitieus of niet;
of allebei).
In geval de vrouw deel uitmaakt van een heteroseksu-
eel koppel, kan ze door de reactie van haar mannelij-
ke partner op het uiten van haar depressieve gevoelens
nog extra (chronische) stress ervaren: namelijk, wan-
neer hij volgens een manspecifiek patroon reageert -
dus met probleemoplossing in plaats van empathie.
Dit extra risico loopt ze ook bij een hulpverlener (man
of vrouw) die geen empathie toont.

De hulpverleningsrespons hangt natuurlijk af van het
pad dat de depressieve vrouw volgt. Huisartsen
beschikken over een duidelijk protocol. Ik ga daar nu
niet verder op in, behalve dat ik constateer dat dat pro-
tocol niet seksespecifiek is uitgewerkt en dat huisart -
sen zich er niet altijd aan houden; ook niet als het het
voorschrijven van medicijnen betreft.
Over de RIAGG-intake weten we, dankzij het onder-
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zoek van Fijgje de Boer (1994), dat het meestal de
hulpverleners zijn die de stemming van een vrouw
benoemen als depressief, en dat zij daarbij vooral
sociale omstandigheden en interpersoonlijke proble-
men als oorzaak aanwijzen.
In de behandeling staat de sekserol doorgaans niet ter
discussie. De traditionele GGZ-opvatting is dat vrou-
wen gebaat zijn bij het aanvaarden van hun sociale rol,
want daarmee kunnen ze conflicten vermijden. (Dat
wordt niet expliciet zo gesteld, maar er wordt wel im-
pliciet naar gehandeld.) Tegelijkertijd worden hen wel
'mannelijke' oplossingen aangeboden, zoals 'aan zich-
zelf denken', 'nee zeggen' afgrenzen stellen'.
Wat waarschijnlijk veel te weinig gebeurt, is dat er ook
aandacht wordt besteed aan verbetering van de socia-
le en financiële omstandigheden en de culturele
onmacht en dat er gewerkt wordt aan een betere licha-
melijke conditie, bijvoorbeeld door aerobics (Nolen-
Hoeksema e.a., 1999; Stoppard, 2000).

Over condities voor verandering van vrouwen weten we
onder andere dat erkenning van identiteit en kracht en
herkenning van de problematiek door de hulpverlener
(MIV) essentieel is. In het verleden is vaak beweerd
dat die alleen van vrouwelijke therapeuten zou kun-
nen komen, maar daarover wordt nu genuanceerder
gedacht. Ik kom daar straks op terug.

Contact met andere vrouwen is heilzaam, zo weten we.
Uit een recent Brits onderzoek (met controlegroepen)
van Harris, Brown & Robinson (1999) blijkt dat zoge-
noemde bejriendingsprojekten erg goed werken. Het
ging daarbij echter om chronisch depressieve vrouwen
- dus met langer dan twaalf maanden klachten. Zij
kregen over een langere periode tenminste eenmaal
per week bezoek van een vrouwelijk vertrouwensper-
soon die een luisterend oor bood en samen met hen
activiteiten ondernam. Belangrijkste factoren in het
positieve effect bleken te zijn: het maken van een
nieuwe start en een normale (!) vorm van gehechtheid.
Het effect was overigens minder positief wanneer er
in diezelfde periode nieuwe stressoren optraden en de
vaardigheden tekort schoten
Uit de Nederlandse praktijk werd al in 1996 gemeld dat
voor vijftigplus vrouwen ondersteunings-groepen nut-
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tig zijn, mits de groep gesloten is en een zekere homo-
geniteit van problematiek heeft. Daarbij is het van
belang dat de mogelijkheid wordt geboden na afloop
door te gaan met zelfgeorganiseerde ondersteunings-
groepen (Bruininks en Loenen Martinet).
In het algemeen wordt als setting voor vrouwen de sek-
sehomogene groep aanbevolen, omdat zij daarin goed
steun kunnen vinden bij elkaar en samen het/hun leven
kunnen bespreken; en omdat zij in zdn groep beter hun
onmacht en macht kunnen exploreren. Ze voelen zich
dan vrijer in het oefenen van ander, 'mannelijk' gedrag.
Begeleiders van het mannelijk geslacht moeten zich
realiseren dat een seksestereotiepe interactie met deel-
neemsters waarschijnlijk hun depressieve gedrag (pas-
siviteit en afhankelijkheid) versterkt.
Al deze zaken zouden dus beter maatwerk voor'vrouw-
tjesputters' kunnen opleveren.

Mannen

Stressoren in mannenlevens zijn misschien vaker zoge-
noemde ingrijpende gebeurtenissen, maar er zijn toch
ook een aantal chronische stressoren die vaak niet
worden onderkend - zo waarschuwt de mannenhulp-
verlening. Dat zijn bijvoorbeeld de situaties waarin het
naleven van de mannelijkheidscoderingen in gevaar
komen. Met mannelijkheidscoderingen worden
bedoeld de geïnternaliseerde boodschappen over de
rol en het gedrag dat mannen behoren te vertonen
(Eist, 1999). Ik noem er enkele die in verband met
depressie bijzonder relevant zijn. Een echte man
- verdient de kost voor zichzelf en voor degenen die

van hem afhankelijk zijn
- onderscheidt zich door sterker, beter en sneller te

zijn; concurreert
- is zelfstandig, onafhankelijk en kan alles
- heeft geen hulp nodig
- heeft zichzelf onder controle, is niet bang en huilt

niet (met andere woorden: wat hij doet, is beheerst
en rationeel)- is geen slachtoffer

De enige emotie die bij de mannelijkheidscoderingen
gepast is, is woede.
Als deze coderingen worden nageleefd terwijl de
omstandigheden dat eigenlijk niet toelaten, of als deze
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coderingen om persoonlijke redenen niet meer kun-
nen worden nageleefd, dan kan mannelijkheid een
ziekmakende factor zijn. Als mannen er dan toch naar
blijven streven om aan de normen en waarden te vol-
doen, overschrijden ze langdurig hun fysiek en men-
taal incasseringsvermogen, soms tot ze er - letterlijk
- 'dood bij neer vallen'.
Veelmannen hebben de subjectieve ervaring afgesne-
den te zijn van andere mensen en leven daardoor in
een psychisch isolement. Voor hun bescherming en
geruststelling zijn ze aangewezen op hun vrouwelij-
ke partner. Anders gezegd: ze besteden hun depressies
uit aan vrouwen en worden zelf pas depressief als er
geen vrouw meer is om het aan uit te besteden. Vaak
denken ze dan dat een nieuwe relatie de oplossing is
voor hun problemen.
Ook 'ingrijpende gebeurtenissen' moeten in het licht
van deze coderingen worden begrepen: een vrouwe-
lijke partner die gaat werken, kan de rol van kostwin-
ner ondermijnen; een partner die je verlaat, betekent
dat je hebt gefaald, niet alleen als partner maar ook in
je mannelijkheid.

Als ik zeg dat de copingstijl van mannen enerzijds ver-
mijdend en anderzijds actief probleemoplossend is,
vertel ik u waarschijnlijk niets nieuws. Maar tegen de
achtergrond van de mannelijkheidscoderingen is wel
beter te begrijpen waarom die strategie favoriet is. Het
'onder controle houden', de zelfbeheersing en de auto-
nomie passen uitstekend bij het almachtsidee, even-
als het 'niet nodig hebben van anderen'. Het 'afsnijden
van gevoelens en ervaringen' helpt dan bij het reali-
seren van - de voorgeschreven - rationaliteit. Die
manier van opereren beschermt tegen depressie, tot-
dat er sprake is van langdurige problematiek of reële
onmachtssituaties, want die zijn niet meer met ratio-
nele probleemoplossing te verhelpen. Daarvoor is aan-
vaarding nodig.
Mannen onderdrukken hun gevoelens van hulpeloos-
heid en machteloosheid dus langer dan vrouwen. En
ze wachten langer met het uiten ervan. Als ze zeuiten,
gebeurt dat meestal niet in woorden, maar in daden:
een extra blokje omgaan met de hond, meer dan
gewoonlijk .voor de televisie hangen, muziek draaien
of computerspelletjes spelen.
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Qua klachtenpresentatie wachten mannen lang voor-
dat ze een hulpvraag stellen ( zoals ze vaak ook moei-
te hebben de weg te vragen).Als het toch zo ver komt,
dan prefereren ze medische boven psychische hulp.
Melden ze zich eenmaal aan bij de Riagg, dan presente-
ren ze zichzelf ook als 'depressief' en rapporteren ze
verschijnselen als 'slecht slapen en liggen te malen'.
Hun communicatie is informatie- en niet contactge-
richt .
In de hulpverlening wordt vaak geoordeeld dat man-
nen hun gevoelens te weinig tonen en dat de hulpver-
lening hen dat moet leren. Je zou dat een 'vrouwelijke'
norm kunnen noemen, of een norm van geëmanci-
peerde mannelijkheid. Mannen worden door hulp ver-
lenenden dikwijls negatief geëtiketteerd als: star,
gesloten, ongemotiveerd, dwingend, beschuldigend of
agressief. Of in psychiatrische termen: externaliserend,
vermijdend, anti-sociaal, egocentrisch en narcistisch.
Hun pogingen tot oplossing (zoals overplaatsing aan-
vragen als je lijdt onder het gedrag van je baas) wor-
den bijvoorbeeld als vlucht geduid, waarbij vergeten
wordt om het feit dat ze in beweging zijn gekomen,
positief te waarderen
Depressies - verborgen achter alcohol- of drugsver-
slaving, werkverslaving, avontuurtjes, obsessief spor-
ten of internetten - worden vaak niet onderkend (EIst,
1999) .Wordt de depressie wel onderkend, dan wijst
de RIAGG-intaker vaak persoonlijke of sociale pro-
blemen aan als oorzaak.
Valkuil van met name mannelijke hulpverleners is dat
ze geen raad weten met slachtofferervaringen van
mannen en dat ze - als die al gesignaleerd worden -
adviezen gaan geven. Daarmee suggereren ze nog meer
almacht, in de cliënt en vanuit zichzelf, in plaats van
de onmacht onder ogen te zien.

Mannen leren liever iets dan dat ze worden geholpen
om te veranderen Ze hebben erkenning nodig van
zowel hun kracht als hun schuld en angst. Dat betekent
dat er allereerst inzicht aanwezig moet zijn in hun
oplossingsstrategieën (als harde werker, als slachtoffer
of als dader), maar dat die strategieën ook worden
aanvaard door de hulpverlenende; en dat zij als cliënt
ook zelf dat inzicht krijgen aangeboden. Het betekent
tevens dat er begrip moet zijn voor de schuld die man-
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nen voelen (dat zij niet aan hun coderingen voldoen)
en de angst die zij hebben voor contact in het alge-
meen en in de hulpverlening in het bijzonder
Vragen als 'wat denk je?' of'wat doe je?' leveren meer
op dan vragen naar 'wat voel je?'. Observaties voor-
leggen als 'ik merk dat je stil bent' werkt beter dan een
normatieve opmerking als 'wat ben je stil' - die gemak-
kelijk als verwijt is op te vatten.
Een groep is voor mannen niet automatisch een
geschikte omgeving. Hun contacten onderling ken-
merken zich vaak door competitie en strijd (in de sport
en in hun baan). Verbondenheid is moeilijk te realise-
ren. Een mannengroep biedt echter wel een kans op het
opdoen van wij-ervaringen en het verbreken van iso-
lement door het ontdekken van gemeenschappelijkhe-
den in individuele belevingen en gedragingen. Zo kan
er ook een andere, eigen en bevredigender, invulling
van mannelijkheid ontstaan.
Begeleiders van het vrouwelijk geslacht moeten zich
realiseren dat de contacten met vrouwen vanuit man-
nen meestal worden gekenmerkt door aantrekking en
het verlangen naar het ontvangen van zorg enerzijds
en afweer tegen teveel zorg en veiligheid anderzijds.
Dikwijls zal dit dilemma van geborgenheid en vrijheid
ook tijdens de interventie spelen.
Wat mannen nodig hebben, is ruimte voor het leren
leven met vragen; ze moeten elke vraag met een nieu-
we vraag beantwoord krijgen. Hun veranderingsweg
loopt van buiten naar binnen. (Duindam, 1999)

Seksespecifieke preventie

Wat betekenen deze empirische en klinische bevin-
dingen nu voor maatwerk in een preventiecursus? Ik
beperk me hier tot de doelstellingen, themàs en setting.

Qua doe/stelling is het ten eerste is zaak dat zowel vrou-
wen als mannen zich een variatie in copingstijlen (pro-
bleem-oplossing of emotionele regulatie; actief of
passief, confronterend of vermijdend) eigen maken en
leren deze situationeel adequaat in te zetten, bijvoor-
beeld naar gelang er sprake is van een macht- of
onmachtssituatie en naarmate die onmacht korter of
langer zal duren. Ten tweede zou het goed zijn als ze
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zich bewust zouden worden van hun seksespecifie-
ke coderingen; dus, dat vrouwen zich bezinnen op hun
zorgpatronen en zichzelf onafhankelijk gedrag gaan
toestaan; en dat mannen (qua gevoel) contact krijgen
met wat ze doen (in plaats van alleen maar'te doen',
hun verbindend vermogen versterken en hun (cultu-
reel geïnduceerde) isolement leren doorbreken. Ten
derde bepleit ik meer aandacht voor lichamelijk sterk
worden, maar dan ook op vrouw- of manspecifieke
wijze. Daarnaast is het mijns inziens belangrijk dat de
doelen zoals ze worden gesteld in hun sociaal-cultu-
rele context worden bekeken. Assertiviteit en onaf-
hankelijk gedrag zijn uit emancipatorisch oogpunt in
onze cultuur natuurlijk toe te juichen, maar daarbij
kunnen we er niet aan voorbij gaan dat er voor vrou-
wen nog steeds een culturele rem werkt op dat gedrag
- al verschilt de kracht van die rem per klasse, religie
en etnische groep.

Andere en extra doelen brengen nieuwe thema's of
seksespecifieke accenten in beeld. Algemene mannen-
thema's zijn bijvoorbeeld: arbeid, relaties, partner-
schap en vaderschap, isolement, verslaving, agressie
en relaties (in termen van hartstocht, verstand en
seksualiteit).Algemene vrouwenthema's zijn o.a. uiter-
lijk, zorg, gebrek aan erkenning, verbondenheid, moe-
derschap en 'de combinatie' van betaald werk en
moederschap. Geweld is een thema voor beide seksen,
maar staat per sekse in een andere context. Een en
ander moet natuurlijk qua leeftijdsgroep worden aan-
gepast en in relatie tot depressie worden gebracht. Ver-
der moeten we er op bedacht zijn dat dezelfde thema's
een andere betekenis kunnen hebben voor mannen
en vrouwen - zowel in de manier waarop het hun iden-
titeit raakt als qua mogelijkheden om er wat aan te
doen.

Setting. Van een sekseheterogene groep (dus mannen
en vrouwen) denken we dat daarin vrouwen moeilij-
ker experimenteren met agressief gedrag en meer
geneigd zijn aan hun traditionele rolpatroon vast te
houden, terwijl mannen het'emotiewerk' dan toch aan
de aanwezige vrouwen overlaten. De autoriteits- en
intimiteitsdimensie worden dikwijls seksespecifiek
ingevuld.
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Een seksehomogene groep biedt een andere kwaliteit
veranderruimte, zoals bleek uit het voorafgaande
man/vrouwoverzicht. Belangrijke bijbehorende tip is
daarbij het "Ark van Noach principe" aan te houden,
dus van elke 'soort' (zwart/wit, oud/jong, hetero/homo
of biseksueel) er minstens twee in de groep op te
nemen om isolement tegen te gaan. (Boedjarath, 1994).
De voordelen van seksehomogeen werken kunnen ove-
rigens (tot op zekere hoogte) ook worden gerealiseerd
binnen een sekseheterogene groep, door systematisch
met seksehomogene subgroepen te werken.

Tenslotte nog het volgende: vermoedelijk heeft mijn
verhaal naast een '0 ja?' en 'dat herken ik!' ook ver-
schillende keren een 'ja maar' -reactie bij u opgeroe-
pen. U zult zich niet in alle opzichten of misschien wel
helemaal niet hebben herkend in de typering van de
algemene situatie van vrouwen en mannen en ook de
beschrijving van de mannelijke en vrouwelijke depres-
sieve cliënten klopte vast niet op alle punten.
Dat kan ook niet anders. Mijn verhaal is gebaseerd op
meerderheden en gemiddeldes. Dat is niet hetzelfde
als een individuele man of vrouw. Het geeft hoogstens
een aanwijzing van de waarschijnlijkheid dat je een
bepaalde stressor, stijl of zorgbehoefte bij een vrouw
of man (cliënt of hulpverlener) tegen zult komen. Der-
gelijke gemiddelde verschillen mag je echter niet ver-
absoluteren, want:
1. Naast verschillen is er heel veel overlap tussen de

seksen! Er zijn mannen die piekeren en er zijn
vrouwen die problemen vermijden in plaats van
erover te praten. Genderrol-oriëntatie blijkt hier-
in een belangrijke intermediërende variabele te
zijn.

2. Iedere man of vrouw creëert een eigen identiteit
uit de sekse-elementen die aangeboden worden
tijdens hun leven. Een sekse heb je niet, maar pro-
duceer je - dagelijks. En dat doe je niet in je eentje,
maar in wisselwerking met je sociale omgeving.

3. Er doen zich in de loop der tijd verschuivingen
voor, zowel in opvattingen over mannelijkheid en
vrouwelijkheid, als in de levens die door mannen
en vrouwen worden geleefd. Daarom is historise-
ring en contextualisering van individuele verha-
len en doelgroepen zo belangrijk, bijvoorbeeld in

Humanistiek nr.5, 2e jaargang april 200 1

termen van het'oude en het nieuwe moeten'.
4. Sekseverschillen zijn niet de enige relevante ver-

schillen. Etniciteit, leeftijd, seksuele voorkeur en
klasse spelen daar op vergelijkbare wijze doorheen
en verdienen ook permanente aandacht. (Mens-
Verhuist, 1996, 1997).

(Deze tekst is een bewerking van een lezing die Jan-
neke van Mens-Verhuist op 21 juni 2000 hield voor
preventiewerk(st)ers, in verband met de cursus In de
put, Uit de put (Zie Cuijpers 1999). Bewerking door
Tonja van den Ende)

Janneke van Mens- Verhuist is bijzonder hoogleraar aan de
Universiteit voor Humanistiek voor de theorie en praktijk van
de vrouwengezondheidszorg, in het bijzonder de geestelijke
gezondheidszorg.
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Voor'heling is meer nodig
dan empathie

Joke de Vries

Aan de hand van mijn begeleiding van
mensen met incest- en andere geweIds-
ervaringen - en meer specifiek van Irma -
laat ik zien wat de betekenis en de beper-
kingen van empathie in het hulpverle-
ningscontact kunnen zijn. De begeleiding
van Irma is het begin geweest van mijn
onderzoek naar de ontmoeting tussen
hulpverlener en hulpvrager in helingspro-
cessen. Een van de conclusies van mijn
onderzoek is dat ik als hulpverlener een
onlosmakelijk onderdeel ben van het
helingsproces, omdat de kwaliteit van mijn
aanwezigheid invloed heeft op het verloop
ervan.

Humanistiek nr.5, 2e jaargang april 2001

In 1990 kwam Irma bij mij met de expliciete vraag om
haar te helpen met de gevolgen van het seksueel mis-
bruik dat zij had meegemaakt in haar jeugd. Haar
vraag aan mij was om haar te helpen in deze wereld
te leven en zich haar lijf toe te eigenen. Haar lijf was
een ding dat haar beangstigde en dat zij niet durfde
aan te raken. Door haar verleden kon zij niet meer zelf
plassen en werd, omdat ze haar eigen lijf niet kon aan-
raken en geen verblijfscatheters kon verdragen, drie
maal daags gecatheteriseerd door de wijkverpleging.
Dit gebeurde toen al enige jaren. Irma was vieren-
veertig toen ze bij mij kwam. Zij had tot haar eenen-
twintigste vele vormen van lichamelijk en geestelijk
geweld meegemaakt. Daarna had ze ongeveer zes jaar
in een pychiatrische inrichting doorgebracht, waar-
van de laatste jaren op een gesloten afdeling voor
chronische patiënten. Op haar zesentwintigste verliet
zij de kliniek. Niet omdat ze 'beter' was, maar omdat
ze ging trouwen. In de jaren daarna had zij vele licha-
melijke en psychische klachten, waarvoor zij frequent
in contact was met de hulpverlening.
In de begintijd van onze gesprekken was Irma er
slecht aan toe. Zij leefde als een soort 'zombie', een
afgesloten speelbal die door het leven rolde. Ze was
niet in staat om ontmoetingen met mensen aan te
gaan. Ze werd voortdurend achtervolgd door haar
gewelddadige verleden, door lichamelijke klachten,
door angsten en onrust, en werd regelmatig overval-
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len door wegrakingen tijdens welke ze delen van haar
verleden weer beleefde. Daarbij gebruikte ze vele medi-
cijnen.

Zo begon mijn begeleiding van Irma. In de jaren daar-
na ging zij een diepgaand helingsproces door. Vanaf
1993, toen het inmiddels veel beter ging met Irma,
besloot ik om haar helingsproces op papier te zetten.
Dit werd het begin van mijn promotie-onderzoek (De
Vries 2000). Inmiddels begeleidde ik meerdere vrou-
wen met ernstige incestervaringen. Zij kwamen naar
mij toe door wat ze over Irma's helingsproces hadden
gehoord. Deze begeleidingen heb ik ook onderzocht,
om de overeenkomsten en verschillen met Irma's pro-
ces duidelijk te krijgen.
In mijn proefschrift heb ik het proces dat Irma samen
met mij doorging beschreven en onderzocht. Ik eindig
deze procesbeschrijving in het voorjaar van 1997. In
deze periode is Irma in haar beleving in staat om op
een innerlijk vrije manier in deze wereld te leven,
waarbij ze steeds minder bepaald wordt door haar ver-
leden en steeds beter in staat is om mensen vanuit
innerlijke vrijheid te ontmoeten en in die zin ook in
staat is om betekenis aan haar leven te geven. Ook heeft
zij zich haar lichaam dan dusdanig toegeëigend dat ze
haar onderlijf kan aanraken en dat zij leert zichzelf te
catheteriseren. Hiermee is haar helingsproces niet 'af',
maar zij heeft inmiddels voldoende autonomie ont-
wikkeld om de regisseur te zijn van haar verdergaan-
de ontwikkeling.

Terugkijkend op hoe Irma aan het begin was en hoe
zij zich tijdens de jaren van begeleiding ontwikkelde,
kreeg ik vragen. Hier gebeurde iets dat niet mogelijk
had geleken. Een belangrijke vraag voor mij was waar-
om dit helingsproces wel kon gebeuren tussen haar en
mij en niet in de ruim twintig jaar die er verstreken
waren tussen het stoppen van het geweld van haar
stiefvader en anderen en het moment dat ze bij mij
kwam - terwijl ze in die tijd veelvuldig contact had met
vele vormen van hulpverlening, inclusief meerdere
perioden van opnamen in de somatische en psychia-
trische gezondheidszorg. Waar had dat mee te maken?
In ieder geval niet met mijn deskundigheid op het
gebied van de psychiatrie, want ik was geen psychia~
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ter. En hoewel ik mijn 'gebrek' aan deze deskundigheid
in de eerste tijd vaak als een tekort zag en regelmatig
twijfelde of ik zo'n zware begeleiding wel 'mocht' doen,
is mij in de laatste jaren duidelijk geworden dat dit
onder andere Irma de ruimte gegeven heeft die zij
nodig had om zich te kunnen ontwikkelen. Dat wil niet
zeggen dat iedereen dergelijke diepgaande helings-
processen 'zomaar' kan begeleiden, want dan was Irma
al veel eerder geholpen geweest.
Ik merkte dat ik haar ontwikkeling niet los kon zien van
het contact tussen haar en mij en van mijn houding
naar haar toe. Dit contact maakte het voor haar moge-
lijk om in beweging te komen en een ontwikkeling door
te gaan vanuit het 'speelbal-zijn' in de richting van de
ervaring van steeds meer innerlijke autonomie. En met
het toenemen van deze ervaring van autonomie werd
zij steeds minder bepaald door het verleden of door de
huidige omstandigheden.
Toen ik in 1990 de gesprekken met Irma begon was mij
naast alle onzekerheid één ding duidelijk. Ik zag een
vrouw voor me die geen besef had van haar eigen wil.
Ze reageerde vrijwel uitsluitend op wat anderen met
haar deden. De 'buitenwereld' bepaalde haar. Begrippen
als 'vrijheid', 'keuze' en 'wil' bestonden niet voor Irma.
Haar angst voor wat anderen, inclusief hulpverleners,
met haar konden doen, was sterk voelbaar in onze eer-
ste ontmoeting. Deze angst, naast de wanhoop en haar
innerlijke pijn, maakte mij alert. Ik had het gevoel op
eieren te lopen. Ik wist in het begin nog niets van haar
verhaal, maar ik wist wel dat ik niet óók gewelddadig
wilde zijn. Dus was ik heel zorgvuldig in hoe ik met haar
contact maakte, er bewust op lettend dat ik haar op geen
enkele manier mijn wil oplegde. Eén van mijn ideeën
was dat de eigen wil essentieel is om een helingspro-
ces door te kunnen gaan. Dit geldt voor ieder mens,
maar zeker voor geweldslachtoffers, wiens eigen wil zo
sterk met voeten is getreden. Juist voor hen is het van
'levensbelang' om zelf te leren kiezen, om 'ik' te kunnen
zeggen en dit ook als zodanig te ervaren.

Ontwikkeling van autonomie

De eerste tijd zag ik de ontwikkeling van haar auto-
nomie als doel van onze gesprekken. Mijn omschrij-
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ving van autonomie was toen: 'de ervaring van vol-
doende innerlijke vrijheid om die keuzen te kunnen
maken die bij iemand passen, die voor de betreffen-
de persoon goed zijn'. Ik heb er nooit aan getwijfeld
dat ze in staat zou zijn haar autonomie in zekere mate
te ontwikkelen. Ergens in haar onbewuste lag deze te
'slapen', wachtend om wakker gemaakt te worden. Van-
uit respect voor deze in potentie aanwezige autonomie
heb ik Irma in de begintijd gezien en ontmoet op twee
niveaus tegelijkertijd: enerzijds als in potentie
autonoom wezen en anderzijds als een angstig,
gewond en beschadigd mens, die geen enkele eigen wil
ervaarde. In beide kanten heb ik haar erkend en geres-
pecteerd vanaf ons eerste gesprek. En binnen de span-
ningsboog tussen 'wat is' en 'wat zou kunnen zijn'
stelde ik haar vragen en gaf haar suggesties, bijvoor-
beeld om dagelijks op te gaan schrijven wat ze ervaar-
de of wat er zo door haar heen ging.
Door Irma op deze manier aan te spreken deed ik iets
wat zij niet eerder ervaren had. Irma kende tot dat
moment alleen hulpverleners die haar vertelden wat
ze moest doen of die haar als hopeloos geval hadden
opgegeven. Ook ik had de neiging haar in eerste
instantie als hopeloos te zien, maar ik voelde me
betrokken bij deze vrouw die zoveel leed met zich mee
droeg. Ik wilde weten wie zij was en wat ze had mee-
gemaakt in haar leven. Ik nodigde haar uit om in haar
eigen tempo stapje voor stapje uit die donkere kerker,
waarin ze gevangen zat, te komen. Zo begon zij
bewustzijn te krijgen van deze twee kanten ('wat is' en
'wat zou kunnen zijn') en daarmee begon ze te erva-
ren d~t ze ook anders zou kunnen (gaan) leven, en dat
ze daar zelf keuzen in kon en mocht maken. Hiermee
begon de eerste bewustwording van haar'innerlijk ik':
de kern van de ervaring van innerlijke autonomie.
In de eerste tijd was ik er in onze gesprekken vooral op
gericht dat zij zichzelf serieus ging nemen. AI snel klik-
te het tussen ons en begon zij hoop te ervaren. Een van
haar eerste stappen was haar keuze om in korte tijd
met al haar medicijnen te stoppen. Hierdoor begon ze
meer te voelen in en aan haar lichaam. Concreet bete-
kende dit dat zij nu het catheteriseren begon te voelen
en dat dit vaak pijnlijk was. Daarnaast begonnen haar
weggestopte herinneringen en nachtmerries lang-
zaamaan naar voren te komen. Tot dat moment had ze

Humanistiek nr.5, 2e jaargang april 2001

zo goed en zo kwaad als het ging overleefd door alles
te onderdrukken.
Het gevolg was dat we vanaf begin 1991 samen door
een hel gingen. Vele pijnlijke herinneringen kwamen
terug, meestal eerst in de vorm van een herbeleving.
Zeer schokkend. Ze begon zich voor het eerst bewust
te worden hoezeer zij tot ding geworden was, hoezeer
ze speelbal was van haar stiefvader en van al die ande-
ren. Ze was er in deze periode slechter aan toe dan
daarvoor, toen ze zich van weinig bewust was. Ze was
nu meer afwezig (in het verleden) dan aanwezig, had
veel lichamelijke klachten, angst - en huilbuien en sliep
's nachts nauwelijks. Ze was volkomen afhankelijk van
andere mensen: van de wijkverpleging, van haar man
en van mij. Iedereen om haar heen wilde dat ze stop-
te met de begeleiding, want het leek eerder erger dan
beter te worden. Daarin hadden ze op een bepaalde
manier ook gelijk. Alle tot dan toe onderdrukte erva-
ringen met de daarbij behorende gevoelens en licha-
melijke reacties begonnen nu zichtbaar te worden en
ook voelbaar voor haar omgeving. Dit riep de nodige
reacties op.
Ik voelde me in die tijd vaak schuldig. Ergens had ik
toch het gevoel dat ik het verkeerd deed. Mijn twijfels
waren echter van korte duur. Want Irma was zo dui-
delijk in haar keuze om verder te willen gaan. Ik
bewonderde haar moed en wil en iedere keer dat ik
haar ontmoette, verdween de twijfel en was ik er voor
haar. Iedere keer dat ze, tegen de druk van anderen in,
ervoor koos om toch door te gaan, ervaarde ze dat zij
zelf kon kiezen en iets zelf kon doen, los van anderen.

Terugkijkend op de begintijd van Irma's helingspro-
ces luisterde ik vooral vanuit oprechte betrokkenheid,
hielp haar om zich meer bewust te worden van haar
innerlijke ervaringen en om deze toe te laten en sti-
muleerde ik haar om haar eigen ontluikende wil seri-
eus te nemen en van daaruit te gaan kiezen. Ik was
aanwezig vanuit een 'empatische houding'. Wat bedoel
ik daarmee? Empathie betekent voor mij dat ik de
ervaringen van de ander kan ervaren en de ander kan
helpen deze zelf toe te laten en bewust te ervaren. Dat
betekent dat ik benieuwd ben, de ander wil leren ken-
nen in diens ervaringswereld en de ander kan helpen
deze ervaringen bewust te worden en er zelfbetekenis
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aan te geven. In feite betekent empathie 'luisteren met
je hart': het lijden (pathos) mee ervaren, alsof het van
jou is. Dit is een actieve betrokkenheid.

Afhankelijkheid

Door mijn houding naar Irma ontstond er een afhan-
kelijkheid tussen ons, waar ik in eerste instantie geen
raad mee wist. Het leek tegengesteld aan de ontwik-
keling van autonomie. Haar afhankelijkheid werd nog
groter toen ze vanaf begin 1991 de ene na de andere
herbeleving kreeg, waarbij ze volkomen in 'die ande-
re wereld' (Irma's woorden) zat waar ze niet uit kon
komen zonder mijn hulp. Irma had mij nodig om zich
de herinneringen bewust te worden. Hoewel ik het in
het begin eng vond, ging ik met haar mee in haar her-
beleving. Ik vroeg haar waar ze was en wat er gebeur-
de, en vertelde haar na afloop wat ik ervaren en gezien
had. Dit hielp haar bewust te worden wat zich op dat
moment in haar afspeelde. Daardoor kon ze zich vaak
ineens ook andere ervaringen herinneren, die samen-
hingen met deze herbeleving, en deze verwoorden.
Zo had Irma in mij een betrokken en empatische hulp-
verlener gevonden die haar erkende, waardoor zij meer
bewuste herinneringen kreeg en zich meer bewust
werd van haar gevoelens en van haar eigen wil. Toch
bleef ze de gevangene van haar verleden. Ze was nu
in zekere zin erkend, maar ze was nog steeds slacht-
offer van haar stiefvader waar ze nog altijd doodsbang
voor was, hoewel hij al jaren daarvoor overleden was.
Haar wil was vooral gericht op erkenning, veiligheid
en geborgenheid. Dat betekende weg van 'die enge
andere wereld' en geen last meer willen hebben van
angsten, pijn en verlatenheid.
Hiermee kom ik op wat voor mij één van de belang-
rijkste leerpunten is geworden in mijn ontwikkeling
als hulpverlener. Luister ik naar de wil van het erken-
de slachtoffer, dan hoor dat ik zij rust wil hebben en
geen hinder meer wil hebben van vroeger. Luister ik
naar haar vraag aan mij om beter te worden, om te
leren in deze wereld te leven en haar lijf aan te kunnen
raken, dan is er wat anders nodig. Haar wil om een vrij,
autonoom mens te worden vraagt van mij iets anders
dan geborgenheid. Dat betekent namelijk dat ze in
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zichzelf een basis van vrijheid dient te ontwikkelen
waar vanuit ze in staat is haar verleden zelf bewust te
ontmoeten, zonder in haar oude manier van herbele-
ven te schieten. In het eerste geval blijft ze afhankelijk
van mij, omdat ik haar die geborgenheid en erkenning
geef. In het tweede geval wordt ze een vrijer mens.
Zo ontdekte ik dat er twee soorten 'wil' zijn met daar-
bij behorend twee soorten afhankelijkheid. De ene wil
is de wil van het kind dat wil leven in een veilige wereld
zonder geweld en dat afhankelijk is van een volwasse-
ne die hem of haar troost en die enge wereld doet ver-
dwijnen. De andere wil is de wil van de volwassene die
een gewelddadig verleden heeft en die in het heden wil
leren leven en niet weet hoe dat te doen en die een
ander nodig heeft om dit te leren.
Dit maakte het ingewikkelder. Naar welke wil luisterde
ik en welke erkende ik? Ik ontdekte in mezelf daarbij
aansluitende bewegingen. Voor een deel wilde ik niets
liever dan haar troosten en haar eindelijk die gebor-
genheid geven die ze nooit had gehad. Maar tegelijker-
tijd ervaarde ik dat we op deze manier bleven hangen
en dat was niet waarvoor ze naar mij gekomen was. Dat
betekende dat luisteren alleen niet voldoende was, maar
dat een actievere houding nodig was: een houding die
haar kon helpen zich van deze twee willen en de moge-
lijke consequenties daarvan bewust te worden, zodat zij
zelf een bewuste keuze kon maken. Voor mijzelf leidde
deze bewustwording er toe dat ik meer leiding ging
nemen in haar proces en dat ik me primair richtte op
haar wil tot ontwikkeling, ook al zei de wil van het ang-
stige kind daar in eerste instantie meestal 'nee' tegen.

Juist door me op dit grensvlak te begeven, was ik in
staat iets voor haar te betekenen. In de loop van de
jaren werd me duidelijk dat zij mij werkelijk nodig had
voor haar helingsproces, omdat zij dit onderscheid
tussen die verschillende willen lange tijd zelf niet kon
maken. Wel was het zo dat ze in de loop van de jaren
steeds weer wat anders van mij nodig had. Dat bete-
kende dat mijn bijdrage en dus ook mijn houding
voortdurend moest meeveranderen.
In zijn laatste boek schrijft Rogers over de vele reac-
ties en misvattingen die het begrip empathie opriep
en doet hij een laatste poging om dit begrip met alles
wat hij dan weet nog eenmaal te omschrijven:
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'I would no longer be terming it a "state of empathy",
because I believe it to be a process, rather than a state.
Perhaps I can capture that quality. An empathie way of
being with another person has several facets. It means
entering the private perceptual world of the other and
becoming thoroughly at home in it. It involves being
sensitive, moment by moment, to the changing feit
meanings which flow in th is other person, to the fear
or rage or tenderness or confusion or whatever that he
or she is experiencing. It means temporarily living in
the other's life, moving about in it delicately without
making judgments; it means sensing meanings of
which he or she is scarcely aware, but not trying to
uncover totally unconscious feelings, since th is would
be toa threatening.( ... ) To be with another in this way
means th at for the time being, you lay aside your own
views and values in order to enter another's world wit-
hout prejudice. ( ... ) Perhaps this description makes
clear th at being empathie is a complex, demanding,
and strong - yet also a subtie and gentle - wayofbeing.'
(Rogers, 1980: 142-143)

In deze uitspraak van Rogers herken ik een belangrijk
deel van mijn zoeken in wat ik voor Irma kon beteke-
nen. Ik verplaatste mij als het ware in haar ervarings-
wereld, waardoor ik in staat was om die ervaringen die
net onder haar bewustzijnsniveau lagen, bewust te
maken, door haar erbij te houden, ook al wilde ze het
in eerste instantie niet weten. Tegelijkertijd begon ik
steeds beter onderscheid te maken met ervaringen die
nog te bedreigend waren. Deze benoemde ik op een
open manier, zoals dat het misschien ook wel eens
goed zou zijn om naar haar ouderlijk huis terug te
gaan, maar dat ze zelf moest kijken of ze dat wilde en
wanneer. Dit gaf haar de ruimte om langzaam te wen-
nen en meestal kwam ze dan zelf enige tijd later daar-
op terug.
Ik deed daarmee meer dan Rogers beschrijft, want
mijn overtuiging was dat als ik dat niet deed, zij pri-
mair naar de wil van het angstige kind zou blijven lui-
steren. Ik kon dit alleen doen als ik me niet liet leiden
door mijn eigen oordelen, denkbeelden of gevoelens,
zoals Rogers ook aangeeft. Dat betekende hard werken
voor mij, want ik kon gemakkelijk uitglijden naar óf
haar mijn wil opleggen óf naar de kant in mij die haar

Humanistiek nr.5, 2e jaargang april 2001

alleen maar wilde troosten en niet wilde confronteren.
Daarbij had ik zelf een ontwikkelingsgericht kader
nodig om dat onderscheid te kunnen maken. Ons
onderzoek, gericht op het meer zicht krijgen op het
verloop van innerlijke ontwikkelingsprocessen, met
daarnaast mijn ervaringen als begeleider sinds 1980
gaven mij de handvatten die ik nodig had. Zo wist ik
inmiddels dat heling kon plaatsvinden door in relatie
te gaan met de wond en de pijn ervan toe te laten. Door
dat te doen, kan de wond deel worden van de werke-
lijkheid van het leven, hetgeen door mensen als helend
ervaren wordt. Maar juist daarvan ging het angstige
kind in Irma op allerlei manieren weg: door dit (tot
najaar 1990) met veel medicijnen te onderdrukken,
door uit haar lichaam te gaan of door in 'die andere
wereld' te gaan waar ze geen bewustzijn had. Ook wist
ik inmiddels dat zij alleen zelf ervoor kon kiezen om
haar gewond-zijn en de pijn als ervaring te willen toe-
laten. Daarvoor was het nodig dat ze enerzijds 'nee'
ging zeggen tegen de wil van het angstige kind dat
terug wilde naar een veilige wereld zonder geweld en
anderzijds 'ja' tegen de werkelijkheid van haar leven en
de pijn die daar een grote plaats in innam.

Uit de gevangenis van haar stiefvader

De eerste keer dat zij hierin een stap zette was toen ik
haar vroeg om 'nee' te zeggen tegen de stem van haar
stiefvader, die nog steeds in haar schreeuwde en haar
beval wat ze wel of niet moest doen. Vroeger beteken-
de ongehoorzaamheid voor haar extreem pijnlijke
straffen. Hij was in haar beleving in de kamer aanwe-
zig en had haar vastgebonden op de stoel en dreigde
haar met straf als ze ging praten. Ik vroeg haar om zich
van hem los te maken door letterlijk naar mij en naar
deze wereld te komen. Ik kon haar hierbij niet helpen.
Dit moest ze zelf doen. Uiteindelijk rende ze doods-
bang naar mij toe en kroop bibberend tegen mij aan.
Terwijl ze dit deed, schreeuwde hij in haar beleving nog
voortdurend tegen haar dat ze naar hem moest luiste-
ren. Tot haar verbijstering gebeurde er niets vreselijks.
Na een paar minuten durfde ze om te kijken en zag ze
hem niet meer staan in de hoek achter haar stoel. Toen
ervaarde ze voor het eerst een beetje vrijheid. Ze huil-
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de van opluchting en blijdschap. 'Ik heb het zelf
gedaan', zei ze steeds maar weer tegen zichzelf en tegen
mij. Een ontroerend moment.
Deze dag, in maart 1991, betekende het begin van een
ommekeer in haar en betekende dat er een volgende
ontwikkelingsstap mogelijk werd in haar proces. Want
hoewel het nog vaak zou gebeuren dat ze de gevange-
ne was van haar stiefvader, wist ze uit ervaring nu ook
dat ze daar zelf'nee' tegen kon zeggen en leerde ze dat
in de loop van de jaren steeds makkelijker zelf doen.
Doordat ze nu meer in het hier en nu kon blijven, ging
ze zich ook meer bewust herinneren wat er vroeger
allemaal gebeurd was. En dat was confronterend en
pijnlijk.
In de twee jaren daarna stond het leren toelaten van de
pijn van haar leven centraal. Ook daar had ze mij bij
nodig. Irma had een groot verzet tegen het voelen van
de pijn en had daardoor juist de neiging slachtoffer te
worden van haar pijn. Dan werd ze bang en machte-
loos. Ik leerde haar met haar aandacht naar de plek
in haar lijf te gaan waar ze in haar herinnering die keer
pijn was gedaan, stapje voor stapje ernaar toe te gaan
en daar te blijven. Velemanieren had ze om er juist van
weg te gaan. Dat was tenslotte ook haar overleving
geweest als kind. Ik vroeg haar nu het tegenoverge-
stelde te doen. Dit was voor haar vreemd en in het
begin ook moeilijk. Ze had de neiging boos op haar
lichaam te worden in plaats van de pijn ervan toe te
laten. Toch lukte het steeds beter, doordat ik haar daar
behoorlijk strak in coachte. Ik gaf haar weinig ruim-
te om af te dwalen en liet haar iedere keer weer terug-
gaan naar waar we mee bezig waren. Vervolgens begon
er een gevecht in haar van het wel voelen, maar niet
willen voelen. Ze verzette zich ertegen op alle moge-
lijke manieren. Ze kronkelde op haar stoel of over de
grond, ze kermde het uit: 'Dit kan ik niet. Het is te veel:
Ik stimuleerde haar om te schreeuwen, te gillen, te hui-
len en tegelijkertijd de pijn niet tegen te houden of
ertegen vechten, maar er juist naar toe te gaan. Ik zei
haar, en meende dat ook: 'Je lichaam heeft je nodig. Je
lichaam heeft jouw liefde nodig!' Ze hield me vast en
langzamerhand werd ze dan rustiger tot het moment
dat ze echt in relatie ging met de pijn en deze er mocht
zijn. Ik merkte het meteen. Dan kwam er een veran-
dering in haar: ze werd rustiger, stiller. Dan was zij er

46

én de pijn was er en kon ze huilen. In haar eigen woor-
den kwamen er dan kleuren en ging het in haar
lichaam stromen. De pijn was er, en vaak heel erg,
maar het was niet meer overheersend. Er was meer, zij
was er zelf. Het leek of de pijn opgenomen was in het
geheel van het lichaam, het geheel van de lichamelijke
ervaringen. Dan was het goed en was ze blij dat ze deze
stap gezet had. Vaak kon ze daarna nog meerdere erva-
ringen van vroeger op een rustige manier vertellen.

Zo leerde ik wat het betekende om iemand bij de pijn
te brengen en daar te laten. Vreselijk vond ik dat in het
begin, terwijl ik wist dat het de enige weg was. Als Irma
het uitkermde van de pijn, liepen de tranen over mijn
wangen, terwijl ik haar aanmoedigde om bij de pijn te
blijven en deze toe te laten. Iedere keer, althans in het
begin, was het spannend: haar innerlijke strijd om weg
te willen gaan van de pijn en het dan toch niet te doen.
Ik merkte dat de manier waarop ik erbij aanwezig was,
invloed had op haar. Ook ik moest de pijn echt toela-
ten en er open voor zijn. Dat hielp haar in haar strijd
om erbij te blijven. Ik voelde me op deze momenten
vaak wree~. Ik troostte mezelf met de uitspraak dat
zachte heelmeesters stinkende wonden maken.

'Vrij van' of 'vrij met'

In deze jaren nam ook haar'ik' -ervaring toe. Dat bete-
kende het begin van een ommekeer in haar relaties
met anderen. Ze durfde meer voor zichzelf op te
komen en begon duidelijker te worden in wat ze wel of
niet wilde. Daarnaast begon ze ook van het leven te
genieten en was ze meer dan daarvoor in staat om iets
te betekenen voor anderen, zoals voor haar man en
kinderen. In onze gesprekken begon het ook wat 'rus-
tiger' te worden. Er leek een einde gekomen te zijn aan
de heftige en pijnlijke herinneringen en ervaringen. In
de zomer van 1993 besloot ik haar proces te gaan
opschrijven, want in mijn beleving hadden we het erg-
ste gehad. Irma had (simpel gezegd) haar autonomie
ontdekt en was steeds beter in staat om in deze wereld
te leven.
Helaas, zo simpel lag het niet. Irma begon steeds meer
te botsen met anderen, met name met mensen die zij
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op een of andere manier ervaarde als macht hebbend
over haar, zoals bijvoorbeeld de wijkverpleegkundi-
gen, die drie keer op een dag een uur bij haar waren
om haar te catheteriseren. Ze begon steeds meer te
mopperen. Er deugde weinig. Voor een belangrijk deel
terechte kritiek, maar voor een deel ook niet. Ze kwam
steeds vaker als een somber, maar vooral boos slacht-
offer bij mij. Ze verzuchtte dan dat ze wel probeerde
voor zichzelf te zorgen, maar het lukte toch niet, want
mensen luisterden niet. Tegelijkertijd begon ze ook
boos op haar eigen lijf te reageren, door het bijvoor-
beeld te stompen. In feite moest het nu allemaal over
zijn. Ze wilde geen last meer hebben van haar verleden
en zeker niet van haar lijf. Haar verleden en haar lijf
maakten het in haar beleving onmogelijk voor haar
om haar eigen leven te leven.
Ik voelde me in die tijd vaak wanhopig. Ik had haar
juist gestimuleerd om boos te worden en voor zichzelf
op te komen. Nu begon ze dat meer en meer te doen,
maar ze gebruikte haar boosheid om zich af te zetten.
Ze was de bestrijder van haar eigen werkelijkheid
geworden. Terwijl mijn ervaring van autonomie te
maken had en nog steeds heeft met een andere erva-
ring van vrijheid: niet 'vrij zijn van' (dat wil zeggen:
geen last hebben van of niet gehinderd worden door)
beperkingen, maar 'vrij zijn met'. Vrijheid in relatie
met de werkelijkheid zoals die is, dat wil zeggen: vrij
om kunnen gaan met de beperkingen die er zijn. 'Vrij
zijn van' is een concrete hoedanigheid: het is er of het
is er niet. 'Vrij zijn met' is een innerlijke ervaring die
mensen zich eigen kunnen maken door een ontwik-
kelingsproces door te gaan. Dat is er niet vanzelfspre-
kend.

In die tijd, begin 1994, begon ik ook andere vrouwen
met ernstige geweldervaringen te begeleiden en liep ik
zelf vast en brandde op. In de supervisies die ik toen
regelmatig had, ontdekte ik de 'Florence Nightingale'
in mij: degene die zich verantwoordelijk voelde voor
al het lijden dat zij tegenkwam. Op zich was daar niets
mis mee, maar ik ervaarde tegelijkertijd een grote
onvrijheid in mezelf. Ik kon geen 'nee' zeggen tijdens
de begeleidingen en was geneigd me in de ontmoeting
alleen maar te richten op wat er in principe mogelijk
was: ik wilde alleen de goede kanten van hen zien en

Humanistiek nr.5, 2e jaargang april 2001

ging ervan uit dat als ik er voor ze zou zijn en ze alle
ruimte zou geven, ze dan vanzelf de juiste keuzen zou-
den maken. En hoewel ik wist dat dit niet klopte, trap-
te ik er iedere keer weer in. Ik zat vast en wist niet meer
hoe verder te gaan. Dit maakte me woedend. Een
machteloze woede, die ik ten onrechte vaak op ande-
ren (onder anderen mijn kinderen) afreageerde.
Door deze woede te onderzoeken kwam ik de keerzij-
de van mijn 'Florence Nightingale' tegen: een boos
slachtoffer, dat zich iedere keer met de moed der wan-
hoop in het harnas hees om weer verder te gaan met
de eenzame en zinloze strijd tegen al het geweld dat ik
tegenkwam - het geweld dat de slachtoffers meege-
maakt hadden of nog meemaakten, maar ook het
geweld dat ik bij mijn collega-hulpverleners tegen-
kwam in hoe zij met hun patiënten omgingen.
Door deze boosheid in mezelf echt toe te laten, kon ik
contact maken met een (ver weggestopte) diepere laag
van pijn in mij: mijn eigen ervaringen van gewond te
zijn in mijn leven. Door de confrontatie met mijn eigen
destructieve kant kon ik ook mijn ogen openen voor
het feit dat ieder mens beide kanten in zich heeft, ook
slachtoffers van geweld. Tevens werd me duidelijk dat
dit misschien wel het meest confronterende stuk van
mijn begeleiding inhield: om mensen zoals Irma, die
zo geleden hadden onder het geweld van anderen, met
deze kant in zichzelf te confronteren. Want innerlijke
vrijheid kan er alleen maar zijn als we ons ook bewust
zijn van onze eigen destructieve kanten en daar ver-
antwoordelijkheid voor nemen.

Confronteren vanuit innerlijke vrijheid

Ik leerde bij mezelf, maar ook bij Irma, onderscheid te
maken tussen de wil van het boze slachtoffer, die de
werkelijkheid, desnoods met geweld, wil veranderen of
bestrijden, en de wil tot heling. En hiermee begon een
volgende fase in Irma's helingsproces. Hierin had ik een
duidelijke confronterende rol - een rol die ik al eerder
in zekere mate had gehad en waar Irma me in de begin-
jaren ook dankbaar voor was. Maar nu ging het verder.
Want tot dat moment had ik Irma alleen maar gesti-
muleerd om meer te gaan doen vanuit haar wil, terwijl
ik haar nu steeds vaker confronteerde met de conse-
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quenties van wat ze deed of wilde doen door haar een
spiegel voor te houden en haar bewust te laten worden
van wat ze aan het doen was met zichzelf, met haar
lichaam, met anderen en ook met mij. Ik ervaarde in
mezelf de innerlijke vrijheid om haar haar eigen keu-
zen te laten maken, ook als dat zou betekenen dat ze
wilde stoppen met de begeleiding. Maar ook vrij om zelf
zichtbaar te zijn in wat ik wel en wat ik niet voor haar
wilde betekenen: dat ik haar wilde helpen haar inner-
lijke gewond-zijn toe te eigenen en dat ik niet meeging
met haar boze slachtoffer. In deze tijd was ze me vaak
in eerste instantie niet dankbaar voor wat ik zei of deed.
Hier kwam ik weer dezelfde twee willen tegen als eer-
der. Alleen was de wil van het angstige kind, dat over-
leefde door zich een wereld voor te stellen waarin geen
pijn en geweld was, inmiddels uitgegroeid tot de wil van
het boze slachtoffer dat nu voor zichzelf kon zorgen en
nergens meer last van wilde hebben. Daarnaast was er
nog steeds haar wil om te leren leven in deze wereld en
haar lichaam zich eigen te maken. Serieus nemen van
deze laatste wil betekende voor Irma dat ze zelf'nee' zou
gaan zeggen tegen het boze slachtoffer in haar dat
slechts wilde overleven.
In de tijd daarna leerde Irma de pijn van haar leven
meer toe te eigenen als behorend bij haar leven: de pijn
van haar verleden, de lichamelijke pijn, maar vooral ook
de'zielepijn', dat wil zeggen de pijn gebruikt en verne-
derd te zijn als ding. Vanuit deze basis, waarmee ze meer
en meer 'ja' begon te zeggen tegen haar leven en ook
tegen haar lijf dat de gevolgen droeg van haar geleefde
leven, begon ze een andere dimensie van autonomie in
zichzelf te ontwikkelen, namelijk een meer existentië-
le innerlijke autonomie in relatie met haar gewond-zijn
en met haar beperkingen. Met name gebeurde dit in
relatie met haar lichaam. Ze leerde haar lijf aan te raken
zonder het te gaan stompen of slaan. Ze leerde te dou-
chen, het water te voelen op haar lijf en in de spiegel te
kijken. Uiteindelijk leerde ze een verblijfscatheter te ver-
dragen en daarna zichzelf te catheteriseren.

Mijn ontwikkelingsweg als hulpverlener

Zoals ik aan het begin van mijn verhaal zei, ging Irma
deze ontwikkeling door in de ontmoeting met mij.
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Kenmerkend voor mijn houding was dat ik van het
begin af aan onderzoekend bezig ben geweest. Door
mijn eigen en Irma's ervaringen voortdurend te onder-
zoeken, kon ik deze als een kompas gebruiken op onze
reis in het onbekende. Ik ben van het begin af aan dui-
delijk tegen haar geweest dat ik het niet voor haar kon
en wilde oplossen en ook niet wist waar we mee in
contact zouden komen, maar dat ik wel bereid was om
haar op haar reis te begeleiden. Aan haar was de keuze
om dit wel of niet te doen. Mijn verantwoordelijkheid
was niet voor de uitkomst, maar wel voor hoe ik in de
contacten met Irma aanwezig was. Dit was een zoeken,
waarbij ik al doende zelf een ontwikkeling doorging
die zijn weerslag vond in mijn houding als hulpverle-
ner.
De basis van deze houding was enerzijds de ervaring
van een zekere mate van innerlijke autonomie, waar-
door ik als hulpverlener voldoende vrij was om voor-
bij denkbeelden in relatie te gaan met de werkelijkheid
zoals die is (bijvoorbeeld met de werkelijkheid van
geweld en pijn). Anderzijds was deze houding ook
gebaseerd op het inzicht, dat ik in de loop van de jaren
verkregen had, in hoe innerlijke ontwikkelingspro-
cessen kunnen verlopen. Dit inzicht gaf mij het kader
dat ik nodig had om de ervaringen van mijzelf en van
anderen, zoals Irma, te kunnen herkennen en op waar-
de te schatten. Hierdoor kon ik bij Irma ook iedere keer
weer die twee verschillende vormen van wil herken-
nen en in perspectief plaatsen. Vanuit dit perspectief
kon ik Irma helpen zich bewust te worden van die
ervaringen, die een volgende stap in haar helingspro-
ces zouden kunnen bevorderen.

Concluderend wil ik zeggen dat een van de belang-
rijkste lessen die ik geleerd heb in het begeleiden van
Irma en anderen is dat, naast kwaliteiten als 'betrok-
kenheid', 'empathie' en 'echtheid', het voor mij nood-
zakelijk was om mijn eigen innerlijke autoriteit te
ontwikkelen, van waaruit ik de ander op een vrije
manier kon confronteren. Deze confrontaties zijn
nodig als onderdeel van een helingsproces, om voor-
bij de overlevingsstrategieën te gaan en innerlijke
autonomie te ontwikkelen om zo de ervaringen van het
gewond-zijn toe te kunnen laten.

Humanistiek nr.5, 2e jaargang april 200 1



Dr.Joke de Vries, arts, is als begeleider, supervisor en
docent verbonden aan het Instituut voor Ekologische
Gezondheidszorg in Capelle aan den Ijssel. Binnen dit
onafhankelijke instituut heeft zij samen met haar part-
ner, de arts dr. Rudy Rijke, een eigen werkwijze ont-
wikkeld van waaruit ze onderzoek doen, onderwijs
geven en mensen begeleiden.

Literatuur

Rogers, C.R. (1980): A way of being. Boston: Houghton
Mifflin Company.

Vries, J. de (2000): Staan in het onmogelijke. Kampen:
Agora (handelseditie van het proefschrift Ont-
wikkeling van autonomie als basis van heling, 1998)

Humanistiek nr.5, 2e jaargang april 200 1 49



Empathie: meer dan een
houding

Of de gebeurtenis waarin het onbegrijpelijke
begrepen lijkt te worden

Denijs Bru

Het Byzantijns-Griekse empatheia, wat
'hartstocht' betekent, leverde ons het onder-
tussen gangbare woord 'empathie' op. Zon-
der earl Rogers de exclusiviteit toe te
kennen van het begrip empathie, moet
gezegd worden dat hij het woord in grote
mate heeft gelanceerd.(l)
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De formulering van Rogers' ervaringen als psychothe-
rapeut in wat hij betitelde als 'The necessary and suf-
ficient conditions of therapeutic personality change'
(Rogers, 1957) hielden geen geringe belofte in. Rogers
stelde onomwonden dat hij ondervonden had dat wan-
neer hij erin slaagde om een aantal specifieke hou-
dingen aan te nemen ten opzichte van zijn cliënten
tijdens de gesprekken die hij met hen voerde, zij daar-
door reeds bleken geholpen te zijn. Deze houdingen
(conditions) zijn: congruentie, empathie, doorzichtig-
heid, onvoorwaardelijke aanvaarding en positieve blik.
Rogers zal in de loop van zijn leven deze houdingen
steeds verder uitdiepen en blijven bespreken, om gaan-
deweg een steeds zwaarder klemtoon te leggen op het
congruent zijn van de hulpverlener, zonder welke geen
empathie mogelijk is. Hij schrijft:

'Allereerst stel ik als hypothese dat persoonlijke groei
wordt vergemakkelijkt wanneer de raadgever is wat hij
is, wanneer hij in de relatie met zijn cliënt waarachtig
is, zonder 'front' of façade, wanneer hij openlijk de
gevoelens en houdingen die op dat moment door hem
stromen, is.'
En verder: 'Ik hoop dat het duidelijk is dat ik spreek
over een echtheid in de adviseur die niet oppervlakkig
is, maar diep en waar... en als ik bereid ben deze echt-
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heid in de relatie te laten doorklinken, kan ik er zo goed
als zeker van zijn dat wij tot een betekenisvolle ont-
moeting zullen komen waarin we beiden leren en ons
verder ontplooien.
Ik heb me soms afgevraagd of dit de enige kwaliteit
is die er in de relatie van advies-vragen en advies-ont-
vangen werkelijk toe doet... Maar ik zou er de nadruk
op willen leggen dat wanneer in een gegeven relatie
deze andere kwaliteiten niet waarachtig deel uitmaken
van het ervaren van de raadgever, het naar mijn
mening beter is echt te zijn wat men is dan voor te
geven dat men deze andere kwaliteiten ondergaat'
(Rogers, 1962).

Rogers' bijdragen aan de ontwikkeling van een speci-
fieke richting in de psychotherapie, zijn aandacht voor
pedagogie en onderwijs en zijn aandacht voor de vol-
wassenenvorming hebben hem meer dan bekend
gemaakt en overal speelden zijn opvattingen over de
grondhouding van de deskundige begeleider een voor-
name rol. Tot op heden blijkt dat het in belangrijke mate
door hem geïntroduceerde begrip 'empathie' nog steeds
een eerbiedwaardige plaats inneemt in de hulpverlening
en de adviespraktijk. Psychotherapeuten en hulpver-
leners van diverse origine hebben het begrip omarmd
en het proberen toe te passen in hun praktijken.

Het misverstand over het heilig huisje en
de strijd ertegen

Dat Rogers de bovengenoemde 'kwaliteiten' of condi-
tions ook attitudes of houdingen noemt, vind ik heel
belangrijk. Het begrip 'attitude' verwijst naar de tota-
le persoon met inbegrip van al zijn gedragingen, zijn
kennis en zijn gevoelens (Bru, 1989). BijVan Dale ver-
nemen we dat 'houding' betekent: 'de wijze waarop
men het lichaam houdt'. We kunnen ons lichaam
inderdaad op verschillende manieren 'houden', wat in
zekere zin ook weergeeft hoe we ons tegenover de
ander'ver-houden'. Alwat we 'houden', wat we dus 'zijn'
en ook kunnen uitdrukken is ons lichaam en dat is
totaal, dus alles.
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'Ons lichaam is ons hele zijn. Met andere woorden,
empathie is dat hele zijn dat iemand in staat stelt zich
in te leven in de zijns-wereld of het zo-zijn van de
ander. Dit heeft consequenties, want hiermee kunnen
we ook empathie niet meer afdoen als een soort gedrag
of handelen. Het is niet alleen maar een bepaald soort
zinnen uitspreken, of een bepaalde manier van praten,
of een bepaalde manier van luisteren, of van voelen, of
van denken, of van enige techniek. Empathie is niet iets
waar je een foto kunt van nemen. Het is niet na te boot-
sen, noch te kopiëren:(Bru, 1994)

Met de jaren is het begrip steeds meer onderwerp van
onderzoek en discussie geworden (Vanaerschot, Van
Balen, 1990 en 1991) en vele hulpverleners hebben
geprobeerd het toe te passen en zelfs te kopiëren. Er is
kritiek gekomen op de vaagheid van het begrip. Het
is verguisd geworden als te stroperig en een halfzach-
te manier om cliënten te lijmen; ze te manipuleren tot
goedgelovigheid. Empathie zou te veel geloven zijn en
te weinig weten. Het begrip of wat het zou moeten zijn,
zou veel meer onderworpen moeten worden aan kei-
hard wetenschappelijk onderzoek. In al die gevallen
lijkt het mij dat empathie vertaald wordt in een
bepaald soort gedragingen of vormen van strategisch
handelen. Op die manier wordt de attitude die empa-
thie is, vervormd tot een instrument. Rogers spreekt
van een sensitieve houding die iemand in de moge-
lijkheid brengt tot 'Het aanvoelen van de innerlijke
wereld van de cliënt met zijn heel eigen persoonlijke
betekenissen, alsof het de eigen wereld was, maar zon-
der ooit de alsof-kwaliteit los te laten: De klemtoon die
bij Rogers gelegd wordt op de attitude van de hulp-
verlener is volgens mij van cruciaal belang, veel
belangrijker dan het pogen te beschrijven welke de
vermogens zijn van de hulpverlener die hier een rol
spelen (2).

'Uitleg, confrontatie, logica, sensitiviteit en zelfs mee-
praten kunnen allemaal empathisch zijn, wanneer ze
de communicatieve kwaliteit bezitten van tot ver-
woording te brengen wat bij de cliënt zo is op dat
moment, vanuit de eigen belevingskracht van de the-
rapeut, die in overeenstemming is of tijdelijk samen-
valt met die van de cliënt, en waarin de cliënt zich
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volkomen herkent. Het is een beetje zoals met zwem-
men: je doet het met je hele persoon en je valt tijdelijk
samen met het water. Je hebt er je hele lijf voor nodig
met inbegrip van het water: (Bru, 1994)

Laat ik een verhaal vertellen uit mijn praktijk als psy-
chotherapeut om een en ander te illustreren:

Rik, een dertigjarige, alleenstaande man vertelt me dat
hij zich de laatste tijd alsmaar beter voelt en dat als bij
wonder ook steeds meer mensen belangstelling laten
blijken voor hem. Wel blijft hij het lastig vinden dat
anderen het zo vanzelfsprekend lijken te vinden dat hij
altijd naar hun verhaal luistert en zij nauwelijks inte-
resse tonen voor wat hij te vertellen heeft. Een week
geleden maakte hij kennis met een jonge vrouw, waar-
mee het goed klikte en die na een avondje stappen met
hem meeging naar zijn appartement. Ze had uitgebreid
over zichzelf verteld en zoals hij zei: 'Ik had het gevoel
dat zij mij in de rol had geduwd van luisteraar, zonder
in te gaan op wat ik te vertellen had: Vervolgens was ze
blijven slapen en ze hadden naar beider mening heel
bevredigend gevrijd, hij vooral in de actieve gevende
rol, zij in de passieve ontvangende rol.
Hij zegt erg te balen over altijd in de rol geduwd te wor-
den van luisteraar en zorger en te hebben besloten dat
hij een volgende keer dat niet meer wenst te pikken. Ik
antwoord dat wat hij 'een gevoel' noemt, geen gevoel is
maar een oordeel; dat wat hij voelt, 'het balen', het gevolg
is van wat hij denkt over zichzelf en de ander. Hij kijkt
me met grote ogen aan en zegt dat hij daar moeite mee
heeft en het niet begrijpt. Ik zou hem kunnen vertel-
len dat het zich heeft herhaald: het gevoel er moeite mee
te hebben is een gevolg van het niet begrijpen of er
anders over denken. Ik besluit om het hem duidelijk te
maken. Ik zeg hem dat wanneer die vrouw, spontaan of
afgedwongen, wel naar zijn verhaal had geluisterd, hij
daarmee niet uit zijn tegenstrijdigheid was gekomen:
aan de ene kant de verleiding om zorgend, goed en
begrijpend te zijn en aan de andere kant de neiging om
boos, ontgoocheld en veroordelend te worden. Hij knikt
ernstig en antwoordt: 'Het is waar, zo is het.'Vervolgens
draait hij zijn hoofd weg en zijn gelaat verkrampt licht-
jes. Ik zeg: 'Rik, vertel me eens wat er nu gebeurt bin-
nenin jou: Hij kijkt me aarzelend aan en zegt: 'Ik zie
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ineens mijn vader, die steeds maar over mensen oor-
deelt en veroordeelt en zich daar steeds mee buiten
schot zet. Ik vind het verschrikkelijk dat ik zo op hem
gelijk. Ik kan zo verdomde streng zijn naar anderen:
Ik antwoord: 'Het is goed om trekken van jezelf te her-
kennen, ook al ben je wellicht een andere persoon dan
je vader, maar je vergeet dat je die nacht met jouw lief-
je niet alleen streng was met je oordeel over haar, maar
even zo opportunistisch om er zeker van te zijn dat ze
jou in je bed zou volgen: Rik laat een stilte vallen en
begint dan vanuit zijn buik volmondig te lachen. Ik
vraag hem ofhij zichzelf daarin ook herkent. Hij zegt
dat hij inderdaad beide kanten heeft en daarin zelfs
grondig van zijn vader verschilt, aangezien zijn vader
eigenlijk contact met mensen vermijdt. Ik vraag hem of
hij even wil onderzoeken of er in dat gevoel van lachen
nog andere gevoelens aanwezig zijn en of hij wil benoe-
men wat hij nog allemaal voelt. Hij antwoordt: 'Ja, ik voel
daar nu ook veel vertrouwen en sterkte. Het is goed, veel
beter zo dan altijd aan een grens te moeten zitten en
te denken wat gaat er nu komen!!?'

Empathie, een houding die wil begrijpen

Empathie is meer dan een houding. De hulpverlener
en de cliënt hebben een gemeenschappelijke doelstel-
ling, namelijk het begrijpen van wat er over en weer
gezegd wordt. Empathie is een proces van interactie
tussen de hulpverlener en de cliënt, waarbij het weder-
zijds begrijpen de inzet vormt. Het belang om de klem-
toon te leggen op empathie als attitude dient de
chronologie van het helpende proces. Alles start met
de attitude van de hulpverlener. Deze attitude laat de
hulpverlener toe het passende te doen of te zeggen en
er kan op die manier geen misverstand ontstaan
omtrent het begrip empathie. Het begrijpen van de
boodschap van de ander zoals hij dat verwoordt bin-
nen zijn referentiekaders, en dat aan hem duidelijk
maken, is een gebeurtenis en meer dan alleen maar
communicatie. Wanneer het helpende proces tussen
cliënt en hulpverlener daarin slaagt, kan er bij de cliënt
herstel, verandering of verheldering ontstaan. Het is
ook een gebeurtenis die de hulpverlener niet onbe-
roerd laat. Hij is eveneens in proces!
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'Het wekt geen verrassing dat we terugschrikken voor
waarachtig begrip. Als ik werkelijk opensta voor de
manier waarop het leven door een ander mens wordt
ondergaan - als ik zijn wereld kan opnemen in de
mijne - loop ik het risico het leven op zijn manier te
bekijken, zelf veranderd te worden, en allemaal ver-
zetten we ons tegen verandering. Dus hebben we de
neiging om de wereld van de ander alleen in onze eigen
termen te bekijken, niet in de zijne ... Ik geloof zeker
dat wanneer de raadgever vat kan krijgen op het van
moment tot moment ervaren dat zich afspeelt in de
innerlijke wereld van de cliënt, zoals de cliënt zelf dat
ziet en voelt, en wanneer de raadgever dat kan doen
zonder in dit empathisch proces het afzonderlijke van
zijn eigen identiteit te verliezen, er grote k:ms bestaat
op verandering.'(Rogers, 1962)

Het begrijpen van de cliënt verloopt ook door middel
van allerlei communicatieprocessen. Het begrijpen van
de kant van de hulpverlener is niet altijd te vatten in het
'sprookje' van de empathie. In de dialoog die Buber
(1,957) aangaat met Rogers stelt hij dat de wederkerig-
heid die hij voorstaat in wat hij noemt een '!ch-Du'-rela-
tie slechts eenzijdig wordt nagestreefd door de
hulpverlener en dat daardoor een zekere machtsuitoe-
fening kan plaatsvinden van de kant van de hulpver-
lener. De hulpverlener is ervan overtuigd dat hij de
cliënt 'doorheeft' en dus begrijpt. Hij 'grijpt' als het ware
de cliënt in zijn referentiekaders. Omgekeerd kan de
hulpverlener tot 'slaaf' gemaakt worden van de cliënt
die zich hulpeloos en behoeftig opstelt en de hulpver-
lener beoordeelt op de juistheid van zijn begrip.
Wederkerigheid wordt bij Levinas (1977) volledig in
twijfel getrokken. Het willen begrijpen van de ander is
hem in de eigen wereld proberen in te passen. Daar-
door, zegt Levinas, verlies ik de ander helemaal. Het is
de vraag van de ander waarmee hij mij tegemoet
treedt, die mij grijpt en de betekenis sticht van mijn
antwoord. Ik ben ver-antwoord-elijk op de wijze waar-
op de ander mij ontmoet. Habermas (1981) richt zich
in zijn definitie van het communicatieve handelen op
gedeeld begrip. Het begrijpen van de ander bestaat
slechts bij de gratie van het serieus nemen van diens
'geldigheidsaanspraken'. In het andere geval loert de
manipulatie van de hulpverlener. Als begrijpen con-
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sensus wordt en omgekeerd, kan de vraag gesteld wor-
den of dat de gegeven verschillen tussen de gespreks-
partners niet ontkent en er te weinig aandacht bestaat
voor iemands onvermogen. Lyotard zet aan tot wan-
trouwen van algemene geldigheid en het claimen van
overeenstemming. Talige middelen dragen de kiemen
in zich tot geweld en uitsluiting (3). Lyotard leert ons
aandacht te besteden aan de (tegen)strijdigheden in
de communicatie en de verschillen te honoreren in
weerwil van begrip. Het rationeel en deskundig willen
verklaren van de dingen brengt ons bij de waarschu-
wingen voor geweld bij Foucault (1983). Is het 'orde-
lijk spreken' van de hulpverlener niet hetzelfde als het
verklarend spreken, het overtuigen, het zich als voor-
beeld manifesteren, maar ook het bemoedigend en
sussend spreken vanuit de zekerheid het gelijk aan zijn
kant te hebben?
Bij al deze auteurs valt heel veel te leren over allerlei
valkuilen die met het willen begrijpen van de ander te
maken hebben. Het begrijpen van mensen mag nooit
een solitaire aangelegenheid worden en dient steeds
gebaseerd te zijn op het uitwisselen van menselijkheid.
Empathie is een houding bij de hulpverlener die het
begrijpen van de ander van binnenuit mogelijk maakt,
als een proces waar wederzijdse inhouden met elkaar
zo samenvallen dat ze herkenbare betekenis krijgen
voor wie zich begrepen weet. Empathie is een gebeur-
tenis waarin de beide partners, de hulpvrager en de
hulpverlener, tegelijk betrokken zijn. Als hulpverlener
kan je proberen een zulkdanige houding aan te nemen
en een grote kwaliteit van luisteren te beogen ten einde
het mogelijk te maken dat er iets van empathie tot
stand komt - en dat zal bepaald worden door én de
cliënt én de hulpverlener tegelijk. Empathie zal soms
maar van korte duur zijn, soms maar enkele zinnen
bevatten. Laat ik het volgende fragment uit een inge-
wikkeld gesprek met een cliënt aanhalen:

T Wat houd je bezig op het ogenblik?
C Ik weet het niet zo goed, er is niets speciaals.
T Er is niets speciaals waarover je nu zou willen pra-

ten, of je weet het niet zo goed?
C Waar ik deze morgen mee opgestaan ben en al de

hele dag speel, is dat ik geen bloemkool ben en ook
geen schaap.
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T Dat je geen bloemkool bent en ook geen schaap, is
iets waar je in elk geval zeker van bent.

C Ja, daar ben ik zeker van en voor de rest voel ik mij
verward en onzeker.

Het is voor de buitenstaander nog moeilijker om te
herkennen of er in het gesprek tussen twee mensen
zoiets als empathie plaatsvindt. Het lijkt misschien
alsof beiden alleen maar een spelletje spelen door
elkaars woorden te herhalen, omdat het gesprek te wei-
nig stof bevat en niet op gang wil komen. Niets is min-
der waar. Op een of andere manier begrijp ik de
gevoelsgeladenheid van de zin 'Ik weet het niet zo goed'
en vermoed ik daar de verwijzing naar een bepaald
ander weten dan het niet-weten. Dat ander weten ver-
schijnt in de uitspraak geen bloemkool en geen schaap
te zijn. Het gebrek aan meer weten is gevoelsgeladen
en wellicht zeer pijnlijk, want het gaat om een gebrek
aan zijn. Later in het gesprek zal dat het thema blijken
te zijn: haar geschonden zelfconcept, wat een pijnlijk
tekort aan identiteit heeft veroorzaakt. Door eerst te
bevestigen wat ze wel weet en haar zekerheid daarmee
te benoemen, lukt het haar vervolgens uitspraken te
doen over hoe ze zich op het moment voelt. Vagegevoe-
lens, die het klimaat aangeven waaronder veel pijn
schuilgaat. Met Gendlin (198 I) zou ik kunnen zeggen
dat er een lichte 'resonantie' is tot stand gekomen. De
invloed van Eugene Gendlin op de Client Centered Psy-
chotherapy is tot op heden van een onontbeerlijke kwa-
liteit gebleken. Ik wil daar later op terugkomen.
Empathie die haar startpunt vindt in een sensitieve
houding bij de hulpverlener en uitmondt in een inter-
actief proces met de cliënt, heeft te maken met de kwa-
liteit van de communicatie. En die kwaliteit van de
communicatie heeft veel te maken met de opvattingen
die men hanteert over communicatie.

Communicatie en empathie, denk er maar
eens over!

De meeste theorieën over communicatie bevatten de
opvatting dat communicatie een soort pingpongspel
is dat verloopt langs lijnen (soms kanalen genoemd),
en dat die lijnen niet alleen de boodschappen bevat-
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ten, maar ook nog de codes van het spel, waardoor we
in staat zouden zijn elkaar te verstaan en boodschap-
pen terug te zenden. Als we communicatie opvatten als
draagster van onze in taal omgezette gedachten,
bestaat het gevaar dat we als luisteraar door middel
van onze eigen taalkennis of ons eigen taalspel gaan
proberen de boodschappen van de ander te vertalen.
Men spreekt dan ook in het hedendaagse digitale den-
ken over communicatie in termen van de 'gecodeerde'
boodschap van de zender en de 'gedecodeerde' bood-
schap bij de ontvanger. Het kennen van alle codes door
alle partijen op hetzelfde ogenblik in dezelfde omstan-
digheden is onmogelijk. Bovendien wordt de code,
welke dan ook, op het ogenblik van de verwoording
ervan deel van het taalspel. Anderzijds blijkt telkens
weer dat mensen met elkaar communiceren zonder het
gebruik van dezelfde codes of zelfs communiceren
zonder codes, zoals kinderen die van alles kunnen ver-
staan lang voor ze de taal hebben geleerd (4). Het com-
municatieproces opvatten als een transportband-
verloop huldigt een aantal bedenkelijke opvattingen.
De bedenkelijkste is misschien nog dat er zoiets zou
kunnen bestaan als een vlekkenloze communicatie.
Het transport model als paradigma van de communi-
catie krijgt hierdoor een prescriptief en repressief
karakter. De verdedigende opmerking dat het in de
communicatie toch altijd op zijn minst om twee per-
sonen gaat, neemt niets weg van de individuele druk
die uitgaat van een opvatting dat het mislukken van de
communicatie van één persoon kan afhangen.

We kunnen slechts proberen te begrijpen

Onze waarnemingen hangen van onnoemlijk veel fac-
toren af en worden erdoor beïnvloed. Luisteren is
basaal een zintuiglijke waarneming. Maar deze wordt
reeds beïnvloed door contexten, standpunten, licha-
melijke en psychische condities, historische en emo-
tionele gestructureerdheid, enzovoorts. Hierdoor is het
niet mogelijk om de werkelijkheid onvertekend weer
te geven. Elke waarneming wordt op die manier reeds
herleid tot een interpretatie. Vervolgens komt het
pogen om onze werkelijkheid te benoemen door mid-
del van taal neer op een nieuwe interpretatie. In het
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proces van communicatie proberen we dat benoemen,
die betekenisgeving van de ander te begrijpen. Daar-
door wordt het begrijpen veel meer dan een eenvou-
dige handeling. Begrijpen wordt een uiterst complex
samenspel tussen twee mensen. Het is een verloop van
verschillende acten, van processen op cognitief en
emotief niveau. Steeds weer duikt de onzekerheid op
of ik de ander wel goed begrepen heb. Maar de drang
om de ander en ook mezelf te begrijpen is zeer groot.

Op een zondagavond rijd ik door een dorpskern en zie
drie tieners uit een kroeg komen. Twee jongens en een
meisje lopen pratend verder. De ene jongen heeft zijn
arm rond het meisje haar schouder geslagen en trekt
haar een beetje naar zich toe. Plots buigt hij zich naar
haar gelaat toe en wil haar zoenen. Daardoor duwt de
lange klep van zijn petje tegen haar voorhoofd en
schuift zijn petje bijna van zijn hoofd. Hij laat haar
bruusk los en drukt met een stevige ruk met beide han-
den zijn petje dieper over zijn hoofd. Hij stopt vervol-
gens zijn handen in zijn broekzakken. Het meisje heeft
geen enkele beweging gemaakt richting de jongen met
het petje. Met zijn drieën lopen ze zij aan zij verder.
Het tafereel puzzelt me mateloos. Wat zou ik graag wil-
len begrijpen wat er zich in die jongelui afspeelt aan
belevenissen, gedachten, drijfveren, enzovoorts. Wint
de behoefte aan een passend uiterlijk bij die ene jon-
gen het van het verliefde contact met het meisje? Mis-
schien is hij wel niet verliefd? Vindt het meisje er
eigenlijk niets aan om gekust te worden? Is ze passief
of onverschillig? Heeft die jongen te weinig ruggegraat?
Hoe zou ik dat doen? Wat deed ik vroeger? Vragen, vra-
gen, vragen! Ik zou zo graag begrijpen.

De behoefte om te begrijpen is gewoon iets van elke
mens, het maakt deel uit van ons mens-zijn. Het wil-
len begrijpen van de ander heeft ook altijd iets te
maken met het zichzelf proberen te begrijpen, te ken-
nen. Ik verkeer in de onmogelijkheid iets van de wer-
kelijkheid van de ander, zoals ik ze versta, te
benoemen, weer te geven, zonder dat dit ook tot mijn
werkelijkheid behoort. Ik geef ook altijd iets van mij-
zelf terug, van mijn leerprocessen, van wat de ander
bij mij aan- en teweegbrengt. Begrijpen komt neer op
het weten, het kennen van de ander op een andere
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manier, op mijn manier, langs de woorden, de taal van
de ander. Het lijkt alsof ik de ander zie zoals hij is, en
het lijkt'alsof ik over de ander uitspraken doe zoals die
ander is. In feite doe ik slechts uitspraken waarin ikzelf
aanwezig ben, die reproducties bevatten van gelijke-
nissen, verschillen of contradicties van mezelf.
We kunnen de werkelijkheid van de ander nooit ver-
staan zoals die voor de ander is. En zelfs als we bin-
nengeraken in dat wederzijds proces van herkende
werkelijkheid, dan nog hebben we nooit de zekerheid
dat we ons niet vergissen. Het enige wat we kunnen
doen is steeds weer proberen om elkaar te begrijpen.
De enige kwaliteit van begrijpen die we kunnen
opbrengen is de erkenning dat we strikt genomen niets
van elkaar kunnen begrijpen, maar gedoemd zijn het
steeds weer te proberen.
Dit alles dienen we dan nog te plaatsen in de context
van de hulpverlening. Als hulpverlener word ik aan-
gesproken op mijn deskundigheid om mijn cliënt te
helpen bij zijn problemen. Met de jaren ben ik er steeds
meer van overtuigd geraakt dat problemen van men-
sen eigenlijk niet op te lossen zijn. Dat is geen pessi-
misme van een overjaarse therapeut of raadsman,
maar eerder de getuigenis van een dieper inzicht in
menselijke problematiek en een groei in bescheiden-
heid. Ik mag dan nog van geluk spreken dat in de
meeste gevallen van begeleiding bij moeilijke men-
selijke problematiek mijn cliënten mij vertellen dat
ik ze goed geholpen heb. In het gewone taalgebruik zal
ik het zogenaamd helpen oplossen van problemen niet
tegenspreken met te stellen dat problemen niet op te
lossen zijn en slechts verlichting, betere doorwerking
of verheldering mogelijk is bij de gratie van een effi-
ciënte verkenning van het probleem. Het uitgangspunt
dat problemen strikt genomen niet op te lossen zijn,
heeft ook veel van doen met onze onmogelijkheid tot
het begrijpen van elkaar. Problemen zijn altijd com-
plex, omdat de structuur van een probleem ruimtelijk
is als de atomaire samenstelling van een molecule.
Alles hangt samen met alles en de moeilijkheid van
ons begrijpen is dat het beperkt is en altijd fragmen-
tarisch, ook al omdat de verwoording van de cliënt
meestal vaag is, of ingewikkeld, of vervormd en ook
steeds slechts fragmenten van zijn probleem behelst.
Ook om die redenen probeert de mens met behulp van
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zijn wetenschappen beter zicht te krijgen op de pro-
blemen die zich stellen. Wanneer men door het stellen
van diagnoses het probleem van iemand probeert te
begrijpen, is dit meestal een poging om uit de com-
plexiteit te geraken. In die zin zijn diagnoses altijd
deducties van iemands werkelijkheid. Goed aange-
wend kunnen diagnoses helpen een aanvang te nemen
tot het proberen het probleem op te lossen. Diagnoses
mogen nooit in de plaats komen van het begrijpen, het
zijn slechts opstapmogelijkheden, handvatten tot een
betere verkenning van het probleem. Verkeerd aange-
wend worden het takelinstrumenten, grijpers om het
probleem te pakken en aan te pakken, vervangers voor
het begrijpen. Diagnoses dreigen soms te verworden
tot middelen om zichzelf bij de haren uit het moeras
van het onbegrip te halen. Daar tegenover staat de aan-
dacht voor de moeilijkheid om de boodschap van de
cliënt in de eerste plaats correct te horen, dat wil zeg-
gen: de boodschap onvervormd en volledig te horen,
in plaats van de boodschap meteen te bewerken tot
visies en rationele categorieën; het sec kunnen horen
van wat de cliënt zegt, met de woorden die de cliënt
gebruikt, en dan pas de inzet leveren te proberen te
verstaan wat de cliënt daar eventueel mee wil zeggen.
Wanneer het me dan ook nog lukt om een antwoord te
geven dat betrekking heeft op wat ik heb gehoord en
verstaan en dat enig materiaal bevat waarmee de cliënt
wat beter uit de voeten kan, dan heb ik ongetwijfeld de
tijd van ons beiden niet verprutst (5). En dat brengt mij
tot slot bij een kwaliteit van antwoorden geven, die
Gendlin betitelt als the experiential response (1968).

Het ervaringsgerichte antwoord

Gendlin doet het voorstel om het reflection offeeling van
Rogers te vervangen door het begrip the experiential
response. Daarin kan ook experiencing een wezenlijk
deel vormen van het empathische proces (Gendlin, 1970
en 1981). Hij stelt dat de therapeut in zijn houding van
empathie zou moeten proberen om zijn eigen ervarin-
gen optimaal impliciet te laten functioneren:

'Als jij mij bijvoorbeeld iets vertelt over jouw gevoe-
lens, dan kan ik, terwijl ik naar jou luister, zo nu en dan
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denken aan mijn eigen ervaringen. Ik heb de gevoe-
lens en de betekenissen die eigen zijn aan mijn erva~
ringen nodig opdat ik de jouwe zou kunnen begrijpen.
Nochtans, indien ik op uitgesproken wijze zou blijven
vasthangen aan mijn eigen ervaringen op zich (dat is:
met de specifieke structuur en context die ze voor mij
hebben),dan zou ik niet de betekenissen kunnen vat-
ten die ze voor jou hebben ... Ik kan jou helemaal niet
echt begrijpen, tenzij mijn ervaringen impliciet func-
tioneren zodat ik jou op een nieuwe wijze kan begrij-
pen.' (Gendlin, 1970)

In het ervaringsgerichte antwoord dat Gendlin voor-
stelt, wordt de gevoelsreflectie bij een empathische
houding niet meer de voornaamste opdracht, maar er
komt meer ruimte voor de expressiviteit van de hulp-
verlener. Het gevolg hiervan is een authentieker con-
tact. De cliënt krijgt als het ware de opdracht om de
reflectieve tussenkomsten van de hulpverlener te toet-
sen aan zijn eigen innerlijk ervaren. Het antwoord van
de hulpverlener moet de cliënt in zijn verkenning en
herkenning van zijn probleem verder helpen, 'verder
dragen'. To carry forward, zegt Gendlin. Op die wijze
sluit Gendlin volledig aan bij en versterkt hij nog het
belang van het 'empathische klimaat' van de gespreks-
voering in de hulpverlening. Hierdoor kan de kwaliteit
van het ervaren zodanig worden gemobiliseerd bij de
cliënt dat hij zichzelf op een dieper emotioneel, cog-
nitief en organisch niveau terug kan vinden en
opnieuw, deze keer echter, kan leren kennen. Hiermee
krijgt ook de oorspronkelijke betekenis van het begrip
'empatheia' haar terechte kracht terug en wordt empa-
thie een tocht, zowel als een verzuchting van het ene
hart op zoek naar een ander hart.

Denijs Bru is toegevoegd docent praktische humanistiek aan
de Universiteit voor Humanistiek en praktiserend psychothe-
rapeut. lijn aandacht gaat vooral uit naar het belang van een
professionele gespreksvoering in de hulpverlening.
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Noten

(I) Een uitgebreid en historisch overzicht van verschillen-
de opvattingen over empathie is te vinden bij Deutsch,
F.& Madle,R.A.(1975), 'Empathy: historie and cmrent
conceptualizations,measurement, and a cognitive theo-
reticalperspective', in:Human Development, 18,pp.267-
287.

(2) Zieook Rombauts, J. (1984),'Empathie: actieve ontvan-
kelijkheid', in: Lietaer,G.,Praag, Ph. van & Swildens, J.
red., Client Centered psychotherapie in beweging, Acco,
Leuven,pp.167-176.

('I Vgl.:Kunneman, H. (I 989), 'Systeemgeweld en schijn-
communicatie', in: Cahiers Communicatietheorie &

Praktijk I, Universiteit van Amsterdam, pp. 10-25.
('1 Lees ook: Lyotard,J.F.(1992), 'Zoiets als: communica-

tie... zonder communicatie', in: Het onmenselijke, Kok
Agora,Kampen,pp. 116-130.

(SI De inleiding van Gendlin, E.T.(1970), 'Atheory of per-
sonality change', in: Hart & Tomiinson, New directions
in Client-Centered Therapy, Houghton Miffiin,Boston.
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Levensverhaal en lichaam

Peter de Lange

Het lichaam wordt in onze cultuur nog vaak
beschouwd als een omhulsel of transport-
middel van onze geestelijke vermogens en
talige uitingen daarvan, die de werkelijke
essentie van ons menszijn zouden uitma-
ken. In dit artikel zal de diverse aard van
onze lichamelijkheid tegen het licht worden
gehouden. Ons levensverhaal, zo zal blij-
ken, is niet alleen een talige aangelegenheid
maar ook een lichamelijke. Meer aandacht
voor het 'lichaamsweten' is onder meer van
eminent belang voor mensen bij wie de
cognitieve en talige vermogens sterk ver-
minderen: mensen met dementie.
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Het vertrouwde, chagrijnig okergele geluid van de
wekker haalt me uit mijn nachtmerrie. Mijn hand reist
blindelings tussen de plank en het dwarsbalkje van de
Lundia-stelling door, neemt vlak voor de muur de
bocht alwaar de middelvinger resoluut het wekker-
knopje naar binnen tikt. Op de terugreis naar de
warmte van het dekbed haken de vingers boven mijn
hoofd even om het touwtje van het licht. Dat moet
voorkomen dat ik weer in slaap val. Als ik even later
onder de douche sta, gaat opeens het licht uit. 'Sorry:
mompelt Jasper, m'n zoon, 'dat gaat nou eenmaal auto-
matisch.' Hij trekt voor de tweede keer aan het touw-
tje om de hoek van de deur en ik kan weer zien dat het
water dun is.

Ons lichaam kent vele automatismen, routinehande-
lingen. Je bent je niet meer bewust van het samen-
stel van handelingen dat je uitvoert. Je moet moeite
doen en je verstand gebruiken om het anders te doen
dan gewoonlijk. Een andere vorm van lichaamsken-
nis is opgedaan tijdens gebeurtenissen in het leven
die heftige gevoelsmomenten hebben veroorzaakt. Die
gebeurtenissen schrijven zich als het ware in in het
lichaam, een term van de theologe Annelies van Heijst
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(1993). Deze 'inschrijvingen' kunnen van velerlei aard
zijn: oorlogservaringen, het wegvallen van geliefden,
systematisch onvervulde primaire levensbehoeften
(bijvoorbeeld op affectief of seksueel gebied), misda-
den, ingrijpende ongevallen, ernstige ziekten of het
botsen van specifieke individuele behoeften met
dominante cultuurpatronen. Dergelijke ingrijpende
problemen zetten zich veelal in onbewuste vorm vast
in het lichaam en vormen lichaamsdrama's: onver-
werkte trauma' s, gespannen en verwrongen
lichaamshoudingen en psychosomatische aandoe-
ningen.
We kunnen zeggen dat het lichaam voor een deel zijn
eigen leven leidt (en vaak ook lijdt), los van ratio en
bewuste intenties. Bij mensen met dementie gaan de
cognitieve en verbale of talige vermogens gaandeweg
achteruit. Dat betekent niet dat de verschillende, in hun
leven opgebouwde lichamelijke vermogens even snel
wegvallen! De vraag wat lichamelijkheid zoal behelst,
wordt bij mensen met dementie daarom een zeer preg-
nante. De weg naar zinvolle contact mogelijkheden
loopt, zo wil ik proberen aan te tonen, vooral via hun
lichamelijk in de wereld staan en kennis daarvan via
een uitgebreid levensverhaal.
Dat iemands levensverhaal een centrale plaats inneemt
in het geestelijk contact is humanistisch raadswerkers
niet vreemd. (Mooren 1999) Het bespreken van
iemands levensverhaal maakt het mogelijk om
zijn/haar opvattingen en reacties beter te begrijpen en
je in de geesteswereld van iemand in te leven. Elders
in dit nummer heeft Van den Hoofdakker empathie
omschreven als

'( ... ) een mentale activiteit waarmee je een ander [... ]
probeert te leren kennen en te begrijpen. [... 1 het is
waarnemen met een bedoeling en die is: de binnen-
wereld van een ander te leren kennen via de verbeel-
ding. Je verbeeldt je wat er in de ander leeft en dat doe
je met de hoop dat die ander zich, als je je verbeelding
aan hem of haar voorlegt, herkend voelt.'

In het geval van mensen met een gevorderde demen-
tie is directe communicatie vaak moeilijk en kan een
goed levensverhaal van de ander helpen bij het je ver-
beelden van de gevoelens, wensen, verwachtingen,
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denkbeelden of voorstellingen die er in de ander leven.
Roer je een goed punt aan, dan krijg je ook van demen-
te mensen gegarandeerd een reactie van 'Yes, that's it!
That's how I feel!' Al is het maar in een opslaan van
de ogen.

Dementie en de bestaande zorg

Nederland telt op dit moment ongeveer 250.000
dementen. Het aantal patiënten zal de komende der-
tig jaar verdubbelen als gevolg van de vergrijzing. We
weten inmiddels dat Alzheimer gepaard gaat met de
vorming van eiwitophopingen (plaques met het eiwit
bèta-amyloïde) in de hersenen, waardoor de hersen-
delen worden aangetast die het contact tussen de ver-
schillende zenuwcellen en hersengebieden verzorgen.
Beeldvormende apparaten zoals MRl's en PET-scan-
ners laten tegenwoordig al de degeneratie zien in de
hersenen van levende mensen. Maar de oorzaak van
het ontstaan van plaques staat nog allerminst vast en
het gen dat enig licht kan werpen op de erfelijkheid
van Alzheimer is nog evenmin gevonden. Wel is een
verband gevonden tussen een slechtere afbraak van
bèta-amyloïde en ouderdomsdiabetes of slecht door-
bloede hersenen die te weinig energie of zuurstof heb-
ben gehad. Er zijn enkele beïnvloedende stoffen
gevonden, zoals statinen, aspirine en cafeïne. Niette-
min gaat het om betrekkelijk geringe invloeden op een
ontspoord en vernietigend biochemisch proces. Bij
mensen met een betere opleiding uit een hoge inko-
mensklasse ontwikkelt dementie zich minder snel; ze
compenseren en gaan er beter mee om. (Kähler
2000:43) Dit wijst op het belang van begrip voor de
oudere met dementie en van aangepaste omgangs-
vormen (bijvoorbeeld Blom e.a. 2000).
Dat lichamelijkheid bij het verzorgen van mensen met
dementie een belangrijk gegeven is, kan men terug-
vinden in begeleidingsmethodieken als 'warme zorg'
(gericht op het aanpassen van de leefsfeer),'snoezelen'
(stimuleren van de zintuigen), psychomotorische the-
rapie (bewegingsactiviteiten gericht op herstel van het
psychosociaal evenwicht) en indirect ook in de
muziektherapie (werken met emoties en ontspan-
ning). Een deel van de aangeboden activiteiten op ver-
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pleegafdelingen is gericht op lichaamsbeweging, alge-
mene dagelijkse levensverrichtingen en bezigheden in
de hobbysfeer. (Kruyver & Kerkstra 1996) In de ver-
pleeghuiswereld kan het gebruik van de diverse
methodieken overigens zeer verschillen. En als er
gebruik van wordt gemaakt, gaat het ('wegens gebrek
aan tijd') meestal om één of enkele uren per week.
Echte integratie in het gewone dagelijkse leven van
mensen is nog altijd een zeldzaamheid. In de meeste
toepassingen gaat het er vooral om de patiënt 'af te lei-
den' of'bezig te houden' en minder om tot begrip van
zijn of haar belevingswereld, voorkeuren of beweeg-
redenen te komen.
'Non-verbale' communicatie - het tot uitdrukking
brengen van voor- of afkeuren en emoties via
gelaatsuitdrukkingen, lichaamshoudingen en hande-
lingen als schreeuwen, huilen, weglopen, stralen en
strelen, lachen, schelden, aanraken en knuffelen of
meewerken bij verzorgende activiteiten - stond cen-
traal in het onderzoek van Hoogeveen e.a. (1998),
waarin systematisch met video-opnamen werd
gewerkt. Zij toonden duidelijke individuele voor- en
afkeuren van bewoners aan. Toepassing van deze per-
soonlijke preferenties bij de verzorging resulteerde
steeds in een meer positieve beleving en een hoger
activiteitenniveau. (ibid.:I25- 126) Wat Hoogeveen e.a.
duidelijk maken, is dat preferenties ook bij demente
ouderen die niet meer met woorden te bereiken zijn,
op betrekkelijk eenvoudige wijze zijn te achterhalen.
Fundamentele aandacht voor het lichamelijk in de
wereld staan van mensen in het algemeen en mensen
met dementie in het bijzonder is daarom zeer de moei-
te waard.

Het 'lichaam-subject'

De voorbewuste, voorpersoonlijke relatie tussen
lichaam en wereld is een belangrijk thema van Mer-
leau- Pont y's Phénoménologie de la perception. Wevol-
gen de weergave van zijn denken door Widdershoven
(1987:66-73). Merleau-Ponty (1945:160) stelt: 'Het
bewustzijn is oorspronkelijk geen "ik denk dat" maar
een "ik kan"'. Volgens Merleau-Ponty zijn bewuste
acten gebaseerd op een voorbewuste, lichamelijke
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interactie met de wereld. Handelen is bij hem primair
lichamelijk, zintuiglijk omgaan met de wereld, gemo-
tiveerd worden door de wereld. Het omgaan met de
wereld heeft het karakter van een gesprek, een dialoog
waarin lichaam en wereld elkaar wederzijds vragen
stellen en antwoord geven. In de waarneming onder-
vraagt het lichaam de wereld; het tracht de zin ervan
op het spoor te komen. De blik, het luisteren, het tas-
ten, het snuiven, het proeven en het daarmee verbon-
den handelen worden echter opgeroepen door de
verschijnselen in de wereld. Het handelen is altijd
geplaatst in, en gemotiveerd door een wereld, een
omgeving, maar is tegelijk vrij. Het handelen is een
antwoord op een situatie, waarin de situatie vanuit een
bepaald gezichtspunt wordt opgenomen en getrans-
formeerd. Het handelen is daarom ambigu, aangezien
niet duidelijk is in hoeverre het door de situatie
bepaald wordt en in hoeverre het de situatie
bepaalt.(idem: I79)
Zo is het leren omgaan met een typemachine geen
zaak van geconditioneerde reflexen, noch van bewus-
te intellectuele operaties, maar een kwestie van het,
door veel te oefenen, in de vingers krijgen van het
apparaat. Wennen aan een hoed of een auto wil zeg-
gen: zich erin vestigen of, omgekeerd, ze laten deelne-
men aan de 'uitgebreidheid van het eigen lichaam'.
(Widdershoven 1987:70) Door gewoontevorming,
door te wennen aan zaken als een typemachine, een
auto, een stradivarius of een blindenstok, worden deze
zaken een verlengstuk van het lichaam.
Ook Verduin baseert zich op Merleau-Ponty als hij zegt

'( ... ) dat we bestaan in een onstuitbaar voortgaand,
grillig spel van in elkaar grijpende, elkaar wederzijds
beïnvloedende gebeurtenissen. Er is geen andere 'vas-
tigheid' dan dat spel. ( ... ) Wanneer je wilt weten wat
het menselijk lichaam of het lichaam-subject is, kijk
dan, voel, proef, ruik, luister, wakker en sensitief. Je
merkt, ervaart dan iets, meestal denk je er iets bij, en
dat leidt tot een uitdrukking, een expressie: het is
merkbaar voor een ander. Die ander doet hetzelfde ook
en dat is weer merkbaar voor jou: (1998:22)

Leven gaat in essentie om 'merken dat je er bent, wat
je voelt en dat uitdrukken'. Een lichaam-subject
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ervaart de wereld slechts als 'heldere kernen in flarden
van duisternis'. Deze heldere kernen van waarneming
belichten maar één aspect van een situatie. Deze
belichting verandert voortdurend, afhankelijk van per-
soon, tijd en situatie. Zelfs binnen één persoon kun-
nen conflicterende interpretaties van ervaringen
bestaan.

'Via aanpassingsprocessen 'wennen' we in de loop van
de tijd aan voortdurende prikkels en ervaren we deze
op een voorgekookte, geprogrammeerde manier. Deze
kan overeenstemmen met de manier waarop anderen
soortgelijke prikkels ervaren - maar die ingekleurde
manier van ervaren kan van persoon tot persoon ook
sterk verschillen.' (ibidem)

Lichaam-subject zijn betekent een voortdurend ver-
anderend knooppunt van levende betekenissen zijn in
een grillig spel van elkaar wederzijds beïnvloedende
gebeurtenissen, en in dat spel een open, alerte, sensi-
tieve houding tot uitdrukking brengen. Het gaat om
een verantwoordelijk, liefdevol en bevestigend toege-
wend zijn naar het leven in de vorm waarin het zich
voordoet. Het betekent ook een acceptatie van het lij-
den in het leven, van het kunnen meeleven met ande-
ren die lijden. Het gaat daarbij beslist niet om het soort
medelijden dat exclusief gericht is op zogenaamde zie-
lige, gebrekkige, zwakke mensen. Het komt juist voort
uit een onvermogen om het lijden te accepteren als
onvervreemdbaar aspect van het leven. (idem:40)

Het 'vlees'

Als we aan lichamelijkheid denken, zijn seksualiteit en
dood altijd dichtbij. Seksualiteit en dood zijn bij uit-
stek thema's die we in de psychoanalyse tegenkomen.
De erotische oflevensdriften vragen om lustvolle span-
ningen en genot. De doodsdrift vraagt juist om reduc-
tie van alle spanningen, bij voorkeur tot nul (de dood),
en zet aan tot apathie en vermijding van spanningen
en verandering. Tedenken valt aan het effect dat trau-
matische ervaringen kunnen hebben. De erotische of
levensdriften vormen een tegenkracht en zorgen
ervoor dat het ego een grote angst voor de dood ont-
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wikkelt. Waar Freud de doodsdrift beschouwt als
prime mover, ziet lrigaray juist de levensdriften als dat
wat mensen in eerste instantie beweegt. Eros en Tha-
natos moeten volgens haar ook niet zo oppositioneel
worden opgevat. Als de dood en de doodsdrift onder
ogen kunnen worden gezien, zal de levensdrift ze een
plaats kunnen geven. Bij Irigaray is Eros vooral als lief-
devolheid geconnoteerd in plaats van als een primair
seksuele drift. Zij kritiseert psychoanalytici als Freud
en Lacan omdat liefde en overvloed in hun werk nau-
welijks voorkomt. (Van den Ende 1999:133-135)
Volgens Lacan moet het lichaamsbeeld dat we hebben,
worden opgevat als een kruispunt van persoonlijke,
sociale en culturele betekenissen. De betekenis die wij
aan ons lichaam geven, komt altijd tot stand in samen-
spraak met anderen en berust dus op een combinatie
van een persoonlijk en een collectief'imaginair': het
gaat om een beeld dat nooit geheel samen zal vallen
met het (ik). (Van den Ende 1999:59) (Ik) verwijst hier
naar degene die spreekt, en wordt onderscheiden van
het 'ik' dat verwijst naar het subject of object in een uit-
spraak die gedaan wordt. Het 'ik' in een uitspraak van
een persoon dekt nooit geheel de lading van het (ik).
Er is sprake van een betekenisovervloed. Deze beteke-
nisovervloed kan veelal niet talig worden uitgedrukt,
omdat de persoon zich volgens Lacan van een aantal
aspecten van het (ik) niet bewust is en omdat een aan-
tal aspecten van het (ik) zich niet in woorden laten uit-
drukken. Irigaray voegt daaraan toe dat een aantal
aspecten van het (ik) om politieke redenen niet uitge-
drukt mógen worden. 'Dit is de politieke vraag naar
welke mensen recht van spreken krijgen in onze maat-
schappij en het is ook de politieke vraag aan welke
identiteiten toegestaan wordt om geleefd te worden.'
(idem:54)
Zo kan men als het ware ook een politieke component
onderscheiden aan onze manier van omgaan met
dementerenden. Immers, in hoeverre wordt het de
afwijkende identiteit van mensen met dementie toe-
gestaan om geleefd te worden? In hoeverre wordt deze,
alleen al op grond van een gebrekkig taalgebruik, bui-
tengesloten? Is de culturele duiding van de ziekte
dementie niet erg éénzijdig?
Irigaray stelt daarom naast het talige 'ik' ook een beli-
chaamd 'ik'. Het geïnternaliseerde lichaamsbeeld als
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kruispunt van persoonlijke, sociale en culturele dui-
dingen, het belichaamde 'ik', is eveneens slechts een
deel van het belichaamde (ik). Ook hier is sprake van
een betekenisovervloed. Bovendien wil Irigaray licha-
melijkheid niet reduceren tot een lichaamsbeeld: dat
stelt de ogen als zintuig teveel centraal. Allerlei licha-
melijke sensaties kunnen impulsen tot betekenisge-
ving vormen en zo meespelen in de constructie van
belichaamde identiteiten. (idem:60,6l) Irigaray
spreekt van het 'levende vlees' (la chair: door Van den
Ende vertaald als 'lichamelijkheid') in plaats van
lichaamsbeeld.
Niettemin is 'de ervaren betekenis van het eigen lichaam
altijd bemiddeld door de lichaamsbeelden die in een
cultuur voorhanden zijn, de wijzen waarop anderen
betekenis aan jouw lichaam toekennen en de manier
waarop je betekenis aan andere lichamen hecht: (ibi-
dem) Hetzelfde geldt voor de verhalen die ik over mezelf
kan vertellen en de betekenissen die daaruit naar voren
komen. Identiteiten van personen bestaan volgens Van
den Ende uit netwerken van betekenissen die in het
leven steeds opnieuw worden geconstrueerd in relaties
met anderen. Deze relaties verlopen niet alleen via taal,
maar ook via het lichaam. Lichamelijkheid moet in
onze cultuur dan ook veel serieuzer genomen worden
als zelfstandig medium, los van de taal. Bij de presen-
tatie van het (ik) in lichamelijke uitingen en talige uitin-
gen is, zo zagen we, altijd al sprake van een beperkte 'ik'
en een betekenisoverschot, een deel dat niet uitgedrukt
kan worden. Als we ook lichamelijke uitingen nog eens
gaan omzetten in talige uitingen, zoals Freud en Lacan
dat in hun werkwijze doen, gaat nog eens extra veel
betekenis (en daarmee verbonden identiteitsgevoelens )
verloren. Deze delen van het (ik) die niet tot uitdruk-
king gebracht kunnen worden, roepen, aldus Irigaray,
bij het individu frustraties op. Irigaray heeft hier met
name geestelijk gezonde, zij het cultureel onderdrukte
vrouwen op het oog.

Hoeveel frustraties, naast die over hun door ziekte toch
al sterk aangetaste verstandelijke vermogens en iden-

. titeit, zullen ook mensen met Alzheimer, afasie of een
vasculaire (multi infarct) dementie moeten doorstaan
als wij geen pogingen doen om lichamelijk met hen te
communiceren en hen slechts beschouwen als licha-
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men die schoon en gevoed moeten blijven? Wat gaat er
allemaal in hun hoofd om dat zij niet meer op een tali-
ge manier kunnen uitdrukken? Feil (1982) legt een ver-
band tussen uit het bewustzijn weggedrukte hiaten in
de persoonsontwikkeling in de diverse levensfasen
(zoals beschreven door Erikson: 1963) en het ontstaan
van Alzheimer op latere leeftijd. Dit is vergelijkbaar met
het verband dat Freud legt tussen hysterische sympto-
men en het onderdrukken van herinneringen aan een
traumatische ervaring. In plaats van dat de onver-
werkte levensproblemen in de laatste fase van het leven
alsnog onder ogen kunnen worden gezien en geaccep-
teerd om in vrede te kunnen sterven, 'vlucht' men in het
dementiële syndroom. Deze uitleg van Feil is zeer
omstreden, maar dit laat onverlet dat het individu in de
verschillende levensfasen voor specifieke ontwik-
kelingstaken staat, die goed moeten worden afgerond
of anders een soort rouw- en acceptatieproces nood-
zakelijk maken.
Freud verklaart verdringing van zaken naar het onbe-
wuste uit het'lustprincipe': reductie of vermijding van
onlust en maximalisering van lustervaringen. Onlust-
ervaringen blijven echter met driftenergie bezet tot er
een ontlading kan plaatsvinden, hetzij op directe wijze,
hetzij vervormd en verschoven in bijvoorbeeld licha-
melijke symptomen (conversie). Freud streeft er in zijn
behandeling naar dat de patiënt het verdrongen affect
opnieuw kan voelen en zo uitgebreid mogelijk onder
woorden brengen.
Het onbewuste is volgens Freud niet-rationeel, niet-
logocentrisch, vloeiend, beweeglijk en niet in staat tot
een meta-vertoog: het onbewuste spreekt nooit over zich-
zelf, maar 'spreekt zich' (in dromen, fantasieën, verspre-
kingen en symptomen). Dit maakt het onmogelijk om
uitspraken over het onbewuste te doen. (Van den Ende
1999:75-78) Volgens van den Ende is dit laatste ook van
toepassing op lichamelijkheid. Ook lichamelijkheid
'spreekt zich' en kan niet over zichzelf spreken. Er moet
daarom ruimte gecreëerd worden voor een bewust wor-
den van, en betekenis geven aan lichamelijkheid met
behulp van woorden, beelden en gebaren. We kunnen
veel meer van het (ik) -lichamelijk én talig - present
stellen dan we in onze cultuur gewend zijn te doen. Iri-
garay ziet het zoveel mogelijk present stellen van het (ik)
als een vorm van zelfzorg en een belangrijke bijdrage
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aan het goede leven. Het denken van Irigaray heeft ook
sterke ethische implicaties. Uitgangspunt is dat in iede-
re relatie recht moet worden gedaan aan de eigenheid
van ieder en daarmee aan de verschillen tussen men-
sen. Deze 'singulariteit' van ieder is gegeven met het
belichaamd-zijn en met zijn of haar specifieke levens-
verhaal. Deze unieke betekenis van de eigen lichame-
lijkheid en van het eigen 'levensverhaal' voor het zelf,
wordt aangeduid als de 'persoonlijke identiteit'.
(idem: 154) Persoonlijke identiteiten zijn overigens
altijd gevormd onder invloed van belangrijke anderen
en binnen veranderende sociaal-culturele contexten
en worden voortdurend opnieuw geconstrueerd.(ibi-
dem) Welke betekenis heeft deze taaie filosofische
materie nu verder voor onze omgang met mensen met
dementie?

Als de geest langzaam wegteert

Zetten we de bovenstaande typen van lichamelijkheid
nog eens op een rij, dan kan onderscheid gemaakt
worden tussen driften als Eros en Thanatos, in het
lichaam opgeslagen routinehandelingen, uitbreiding
van de lichamelijkheid met allerlei artefacten, in het
lichaam 'ingeschreven' zeer pijnlijke levenservaringen,
hiaten in de persoonsontwikkeling in de verschillen-
de levensfasen, non-verbale communicatie en, tot slot,
de mogelijkheid tot zelfzorg door meer te luisteren
naar wat het lichaam ons te zeggen heeft.
Bij het omgaan met en de verzorging van mensen met
dementie moet dus aansluiting worden gezocht bij hun
lichamelijkheid in deze brede zin! Mensen die aan
dementie lijden kunnen nog lange tijd de beschikking
hebben over hun lichamelijke 'weten' en identiteit. Met
het toenemen van de ernst van de dementie zullen
deze lichamelijke faculteiten steeds verder aangetast
worden, maar pas met de dood tot nul gereduceerd
worden. Per individu kunnen bovendien enorme ver-
schillen bestaan in de diversiteit en intensiteit van dit
lichaamsweten en in het tempo van achteruitgang
daarvan. Zo kan het 'gevecht' tussen de levensdriften
en de doodsdriften verschillende vormen aannemen.
De intrede in het verpleeghuis speelt daarbij vaak een
belangrijke rol: sommige mensen overlijden vrij snel
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na inhuizing, terwijl hun lichamelijke gesteldheid
daarvoor nog geen duidelijke aanleiding gaf. Andere
mensen klampen zich aan het leven vast en kunnen
jarenlang, nauwelijks bij bewustzijn op bed liggend,
vegeteren. Iedere ervaren muziektherapeut heeft wel
verhalen over het doorbreken van dergelijke 'levens-
krampen' via een op ontspanning gerichte therapie,
waardoor iemand eindelijk de innerlijke rust en over-
gave kan vinden om te sterven. Dementie kan met ont-
remmingen gepaard gaan, waardoor mensen hun
behoefte om lichamelijk gekoesterd te worden (einde-
lijk) de vrije loop laten, of om het minste of geringste
boos en agressief worden. Beide gedragingen stuiten
nogal eens op onbegrip bij medebewoners, verzorgen-
den en bezoekers, maar hebben veelal hun achtergron-
den in frustraties en existentiële pijnen die mensen in
de loop van hun leven opgelopen hebben. Daarnaast is
er het onvermogen tussen betrokkenen om nog tot bete-
kenisvolle vormen van uitwisseling te komen. De
nadruk in onze cultuur op cognitief-verbale manieren
van communiceren is daar mede debet aan.
Demente mensen hebben nog lange tijd de beschik-
king over in het lichaam opgeslagen routinehandelin-
gen. Probleem is echter dat de meeste van deze
routines sterk gebonden zijn aan de materiële en
sociale omgeving waarin ze zijn ontstaan. Met het weg-
vallen van het leervermogen verliest het lichaam de
mogelijkheid om een nieuw repertoire van routine-
handelingen op te bouwen. Een verhuizing is dan ook
funest voor het lichaamsrepertoire van mensen met
dementie. Dat is een belangrijke reden voor de sterke
achteruitgang van het kennen en kunnen van mensen
die in een verpleeghuis worden opgenomen. Als daar-
naast de gelegenheid tot communiceren met de ver-
trouwde familieleden en kennissen (die nu ineens
bezoekers zijn geworden) sterk inboet, en verzorgen-
den en andere medewerkers van de verpleegafdeling
slechts een beperkte hoeveelheid tijd hebben en boven-
dien de persoon die de demente oudere vroeger was
niet of nauwelijks kennen, dan ligt het ontstaan van
identiteitsproblemen en verdere geestelijke degenera-
tie voor de hand. De demente oudere raakt immers niet
alleen de geestelijke verankering van zijn of haar iden-
titeit kwijt, maar ook een belangrijk deel van de beves-
tiging daarvan door de omgeving. Ook hobby's of
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activiteiten die men thuis nog verrichtte, verdwijnen bij
de intrede op een verpleegafdeling op slag, omdat de
vertrouwde kamer, schuur of tuin waarin men deze ver-
richtte en het vertrouwde gereedschap, de eigen naai-
machine of het eigen orgeltje niet meer voorhanden
zijn. Verhuizing gaat daarom gepaard met een groot
gevoel van onveiligheid en in de steek gelaten worden,
met rouwprocessen, met min of meer gedwongen pas-
siviteit en met een verder verlies van de persoonlijke
identiteit.
Een ander bekend gegeven is dat mensen (delen uit)
hun leven in omgekeerde volgorde herbeleven, al ver-
loopt dit herbeleven in werkelijkheid veel sprongsge-
wijzer en wordt het deels gestuurd door associaties
met actuele gebeurtenissen in de omgeving. Pijnlijke
levenservaringen, hiaten in de persoonsontwikkeling
of frustraties als gevolg van duurzame onderdrukking
van existentiële behoeften kunnen bij mensen met
dementie opnieuw de kop opsteken en alsnog om een
zekere verwerking vragen. Medewerkers van het ver-
pleeghuis of familieleden kunnen de oudere daarbij
steunen, maar moeten dan wel begrijpen wat er door
hem of haar heen gaat. De dementerende persoon kan
dit niet meer adequaat benoemen en heeft daarvoor
hulp nodig van een aandachtige luisteraar die weet van
de belangrijkste gebeurtenissen in zijn ofhaar leven.
Ook hier bieden lichamelijke uitingen vaak een belang-
rijk aanknopingspunt, maar dan moet men daar wel
op gericht zijn. Verzorgend personeel zou in dit kader
veel vaker bij de familie kunnen informeren naar
mogelijke oorzaken van ontremd gedrag, ongewone
passiviteit of hevig verdriet. De verzorging in ver-
pleeghuizen is echter nog altijd sterk bepaald door de
medische invalshoek, waarbij de lichamelijke gezond-
heid en lichaamshygiëne voorop staan, al is er het laat-
ste decennium meer aandacht voor het welzijn en de
beleving van patiënten. De praktijk blijft echter nogal
eens achter bij de veranderende ideeën. Het belang van
bijvoorbeeld nonverbale communicatie sijpelt maar
mondjesmaat door in opleidingen en cursussen des-
kundigheidsbevordering. Een fenomeen als geestelij-
ke hygiëne of zelfzorg is nog altijd weinig ingeburgerd
in totale instituties als ziekenhuizen, verpleeghuizen
of klassieke verzorgingshuizen. We staan al zelden stil
bij wat ons eigen lijf ons te zeggen heeft over onze wer-
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kelijke behoeften en ons innerlijk welzijn, laat staan
dat we daar bij iemand met dementie tijd aan beste-
den. Mensen in de onrustige stadia van dementie
beschouwen we nog altijd primair als lastig. Er over-
valt ons bij het aanzien van hun vreemde gedragingen
soms de huiveringwekkende angst dat we zelf Alzhei-
mer krijgen. Bij de recente discussie over euthanasie
was dementie als reden voor het vragen om euthana-
sie vaak te horen. Als we van buitenaf naar demente
mensen kijken, dan lijkt een leven met dementie niet
erg menswaardig meer. Maar in hoeverre spelen onze
eigen angsten in dit oordeel een rol? In hoeverre is hier
de 'foute' soort van medelijden aan de orde waar Ver-
duin (en Nietzsche) over sprak?

Euthanasie blijft een gecompliceerd vraagstuk zo gauw
mensen niet meer echt zelf kunnen beslissen. De mees-
te mensen met dementie zijn niet gelukkig, dat is aan
hen te merken. Maar komt dit door de ziekte zelf, of
door de manier waarop wij met hen omgaan; door het
onbegrip dat zij tegenkomen; de voortdurende afkeu-
ring en desinteresse die zij moeten ondergaan? Ik heb
het hier niet over de partners, die veelal voor hun man
of vrouw zorgen tot ze erbij neervallen. Hetzelfde geldt
voor veel zorgende kinderen. Die staan er naarmate het
dementeringsproces vordert bovendien steeds meer
alleen voor: familie, vrienden of buren laten het afwe-
ten. Ook de vele verzorgenden die zich tegen een rela-
tief gering loon en in moeilijke arbeidsomstandigheden
inspannen om er het beste van te maken, valt doorgaans
weinig te verwijten. Het probleem ligt vooral in de
inrichting van onze samenleving en haar instituties bin-
nen een cultuur die te veel waarde hecht aan de cogni-
tieve en talige kanten van de mens en aan
pseudo-objectieve (zoals medische) en monetaire
maatstaven die het gezondheidszorgbedrijfbepalen.
(vgl. De Lange 1995)

Uitgaande van bovenbeschreven theorieën kan nu glo-
baal aansluiting worden gezocht bij de lichamelijkheid
van dementerende mensen op twee manieren:
I. via de directe communicatieve vermogens van het

lichaam zelf;
2. door te proberen zoveel mogelijk van het levens-

verhaal van iemand, zowel in zijn talige als zijn
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lichamelijke dimensie, te achterhalen en hem of
haar dáármee aan te spreken.

Het pg-traject van de cursuscyclus
Kwaliteit kwalitatief

Het onlangs door mij ontwikkelde psychogeriatrische
traject voor cliëntgericht kwaliteitsbeleid is een eerste
praktische toepassing van de geschetste concepties
rond het begrippenpaar levensverhaal en lichaam. (De
Lange 2000)
In veel zorginstellingen wordt bij de intake van een
nieuwe bewoner aan de naaste familie gevraagd om,
al dan niet aan de hand van een vragenlijst, elemen-
ten uit de levensgeschiedenis van de toekomstige
bewoner aan te geven. In de praktijk resulteert dit vaak
in één A-viertje waarop de samenstelling van het vroe-
gere ouderlijke gezin en van het eigen gezin van de
demente oudere is aangegeven, het eigen onderwijs-
niveau en beroep en dat van de ouders, en enkele
opvallende 'feiten' uit zijn of haar leven rond ziekte of
dood. De stijl van dergelijke 'hetero-anamneses' is veel-
al hortend en stotend en nodigt niet uit tot lezen en
al helemaal niet tot onthouden. Dergelijke opsom-
mingen van vrij uniforme 'feiten' geven geen beeld van
hoe iemand werkelijk in het leven stond, wat voor hem
of haar belangrijk was, waarmee andermans respect
werd verkregen, welke ingrijpende gebeurtenissen de
richting van iemands leven en keuzen bepaalden,
welke gewoonten en welke pijnen ook nu in het ver-
zorgings- of verpleeghuis nog altijd een rol zouden
kunnen spelen, et cetera. Ook bieden ze weinig hou-
vast voor het maken van contact met een bewoner.
Het is alleszins de moeite waard om bij de intake in
een verpleeghuis of een pg-afdeling van een verzor-
gingshuis een uitgebreider, meer op de subjectieve
beleving van een bewoner gericht levensverhaal samen
te stellen. Een levensverhaal dat het behandelaars en
verzorgenden beter mogelijk maakt om aan te voelen
hoe iemand vóór de dementie was, dacht en respect
genoot. Een levensverhaal dat het gemakkelijker
maakt om een demente bewoner zinvol aan te spre-
ken, met hem of haar terug te kijken op belangrijke
gebeurtenissen uit het leven of juist op 0 zo alledaag-
se, maar voor de bewoner wel zeer herkenbare zaken
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als de liefde voor een huisdier ofhet genot van werken
in de tuin. Een levensverhaal ook dat het mogelijk
maakt om de tekorten en pijnen in iemands leven te
traceren, niet zelden van lang geleden, die vaak tijdens
de dementie opnieuw de kop opsteken.
Eventueel kan het levensverhaal tijdens het verblijf op
de pg-afdeling gaandeweg worden uitgebreid met
nieuwe gegevens, anekdotes, foto's, muziekcassettes,
video's, tekeningen, favoriete verhalen, sprookjes, lied-
jes, versjes, et cetera. Standaard verzamelingen zijn
daarbij uit den boze; het gaat om zaken die de demen-
terende nog echt aanspreken en die kunnen in de tijd
wisselen. Het verzamelen van dergelijke zaken gebeurt
nu soms in het kader van de activiteitenbegeleiding,
waar familie en kennissen met de bewoner samen een
zogenaamd levensboek samenstellen. (Zie voor een
handleiding hiervoor: Bloemen dal e.a. 1997) Het met
de dementerende samenstellen/doorkijken van zo'n
levensboek kan het bezoeken van de demente oudere
voor familie of vrienden meteen een stuk aangenamer
maken en gaandeweg steeds meer mogelijkheden bie-
den tot uitwisseling en zinvol contact. Het verleden
wijst vaak de weg naar zaken waar de oudere met
dementie nog op reageert, enthousiast of juist ver-
drietig over wordt. Niet zelden zal het een zekere mate
van verdriet met zich meebrengen, maar daar hoeft
men niet van te schrikken. Het is dan zaak om de
oudere de ruimte en de aandacht te geven om alsnog
tot een zekere verwerking van de blootgelegde pijnen
te komen. Verwerking van in het leven ondervonden
tekorten, verliezen, pijnlijke gebeurtenissen en hefti-
ge gevoelens van tekortschieten zijn essentieel voor
iemands welbevinden (vgl. Mooren 1999), ook bij
mensen met dementie. Naast pijnlijke elementen kun-
nen zoals gezegd ook tal van gewoonten, denkbeelden,
routinematige activiteiten, hobby's en sociale contac-
ten van voor de opname van belang blijven voor de
bewoner. Een goed levensverhaal dient al deze facto-
ren - voor zover nog te achterhalen - op een goed lees-
bare en invoelbare manier weer te geven.
Het levensverhaal zal via familie of goede vrienden
achterhaald moeten worden. Toch zal ook het oordeel
van de demente oudere zelf getoetst moeten worden.
Het gaat dan niet om zijn of haar oordeel over het
levensverhaal in zijn geheel, maar over onderdelen
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daarvan. In heldere momenten - die nogal eens door
het bespreken van elementen uit het levensverhaal zelf
worden veroorzaakt - kan de oudere de ware aard, toe-
dracht of beleving van een gebeurtenis uit zijn of haar
verleden plotseling aangeven of op z'n minst bevesti-
gen. Juist als gevoelige momenten uit hun leven naar
voren komen, kunnen zelfs volkomen apathisch lij-
kende mensen met dementie nog onverwacht helder
reageren.
Zo interviewde ik eens een dochter van een zwaar
demente vrouw terwijl deze er zelf bij zat. De vrouw
sprak niet meer en zowel familie als verzorgenden
hadden het idee dat zij gesprekken van anderen niet
meer kon volgen. Tijdens het interview boog de vrouw
zich steeds vaker naar ons toe, vooral op momenten
dat pijnlijke onderwerpen uit haar leven, zoals de dood
van één van haar kinderen en een vermoeden van sek-
sueel misbruik de revue passeerden. Toen ik haar hier-
op aansprak bleek zij goed te beseffen waar wij het over
hadden en reageerde zij met zeer adequate antwoor-
den als: 'Ja, dat hebben we weg moeten zetten' (bij de
dood van haar zoontje) en 'Jaja, dat was gene beste' (bij
de man die haar seksueel misbruikte). De dochter
schrok erg van de helderheid van deze reacties en
besefte dat ze het begripsvermogen van haar moeder
onderschatte.

Het samenstellen van een uitgebreid levensverhaal
waarin alle genoemde dimensies van lichamelijkheid
aan de orde komen, is een kernonderdeel van het psy-
chogeriatrische traject van Kwaliteit kwalitatief(Kun-
neman & De Lange 2001). Naast het levensverhaal kent
het pg-traject nog een zogenaamd 'belevingsprofiel' en
een 'notitie met verbeterpunten'. Het belevingsprofiel
geeft in het kort de belangrijkste actuele vermogens
(activering!), wensen en behoeften van de demente-
rende weer en legt waar nodig verbindingen met rele-
vante gegevens uit het levensverhaal. In tegenstelling
tot het levensverhaal moet het belevingsprofiel daar-
om regelmatig geactualiseerd worden. Het levensver-
haal (het verleden) en het belevingsprofiel (het heden)
zijn opgenomen in het zorgdossier en voor alle rele-
vante medewerkers van het verpleeghuis en voor fami-
lie toegankelijk. Om deze documenten te kunnen
vervaardigen worden (idealiter) twee familieleden of
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andere belangrijke naasten van de oudere met demen-
tie geïnterviewd en twee verzorgenden die de oudere
het beste kennen. De interviews worden afgenomen
aan de hand van specifieke topiclijsten. Uit de gegevens
van deze vier interviews wordt tenslotte nog een korte
'notitie met verbeterpunten' opgesteld. Deze notitie is
individu-overstijgend en geeft verbeteringen aan op
het niveau van de afdeling, het niveau van de diverse
professionele behandelaars en het niveau van de instel-
ling als geheel.
Het pg-traject wordt in principe door getrainde mede-
werkers van verpleeg- en verzorgingshuizen zelf ten
uitvoer gelegd en heeft, eventueel samen met andere
onderdelen van het cursusaanbod op het gebied van
cliëntgericht kwaliteitsbeleid, tevens belangrijke leer-
effecten voor de gezamenlijke medewerkers. Het tota-
le cursusaanbod van de Universiteit voor Humanistiek
op dit gebied (Kunneman & De Lange 200 I) sluit goed
aan bij de verschillende vormen van belevingsgerich-
te zorg.

Dr. Peter]. de Lange is sociaal-wetenschappelijk onderzoe-
ker aan de Universiteit voor Humanistiek. Daarnaast is hij
humanistisch geestelijk raadsman in een complex met levens-
loopbestendige woningen van Humanitas-Rotterdam.
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In vertrouwen

door Brecht Molenaar

Het is Nieuwjaarsdag, 's ochtends half acht. De telefoon
gaat over en iemand van de Beveiliging van het zieken-
huis waar ik werk, vraagt of ik direct kan komen. Ik hoor
nog wat woorden als 'ramp', 'café', 'brand' en 'Volendam'
en begrijp dat er iets ernstigs is gebeurd. Die nacht lag ik
pas om half vijf in bed, maar van enige vermoeidheid
is geen sprake meer. Ik zit onrustig in de trein. 'Een
oproep: schrijf ik voor mezelf op. 'Ik vind het eng. Zo'n
ramp - het is zo anders dan gewone gesprekken, zo acuut,
zo heftig, zo nieuw.' Eenmaal aangekomen bij het zie-
kenhuis, het is er nog schemerig, word ik opgevangen
door onze medewerker Communicatie en PRo Hij loopt
net met een grote kan koffie over het plein naar zijn
kamer en wenkt me om mee te lopen. Ik voel me kalmer
worden. Het stelt me gerust dat ik niet al direct in een
groep mensen beland waar ik op moet reageren. Ook die
koffie heeft iets rustigs, haast huiselijks. Hij neemt de tijd
om me verder in te lichten. Er blijken 's nachts al twee
slachtoffers bij ons in het brandwondencentrum te zijn
aangekomen. In de loop van de dag worden er meer ver:
wacht.

Mij wordt gevraagd om de opvang van de familieleden
te organiseren en mede te verzorgen. Die eerste januari
zijn we daar met een groepje van vier mensen tot half
een 's nachts mee in touw. Er zijn dan vijf nieuwe patiën-
ten gearriveerd (een zesde zou de volgende dag nog
komen), allen voor intensive care. Wanneer ik uitein-
delijk het terrein verlaat, staat het beeld op mijn net-
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vlies gegrift van het meisje van dertien, haar huid voor
95% verbrand, dat voor de ogen van haar machteloze
ouders is gestorven zonder dat zij haar ooit nog hebben
kunnen spreken.

'Ik moet maar dicht bij mijn eigen gevoelens blijven,
ook bij de machteloosheid. Er zijn. Koffie halen. Meele-
ven, maar niet in eigen verdriet belanden, hoogstens een
beetje, het mag wel resoneren. Niet het gevoel hebben
te moeten presteren, maar dat valt ook wel mee.' Ook dit
had ik als een soort voorbereiding voor mezelf geno-
teerd.Achterafbezien is het inderdaad wel zo ongeveer
mijn manier van werken geworden. Meeleven is daarin
een kernwoord. Het betekent dat ik me heb laten raken
door het hele scala aan emoties waar de naaststaanden
(ouders, broers of zussen en andere familieleden of
intieme vrienden) in terecht kwamen, alles heel basaal,
vooral in het begin wanneer de toestand instabiel is en
de onzekerheid groot: van ontsteltenis tot aan blijd-
schap (bij vooruitgang), hoewel steeds toch wel
gekleurd door angst. Angst dat een kind het niet zal
halen, intense hoop van wel, maar dan met zorgen om
komende pijn en allerlei vormen van verlies: verlies van
schoonheid, vooral wanneer dat het gelaat betreft; ver-
lies van gaafheid: het lichaam raakt beschadigd en min-
stens getekend door littekens; verlies van toekomstige
mogelijkheden, bijvoorbeeld beroepsmatig door func-
tionele beperkingen; verlies van het gevoel van een van-
zelfsprekende veiligheid ...
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Ook zelf kom je daar als het ware in terecht, al zal dat
slechts gedeeltelijk zijn in vergelijking met de mensen
die je probeert te begeleiden. Ik denk dat het ook
empathisch is om te beseffen dat je nauwelijks na zal
kunnen voelen hoe het moet zijn als je kind in levens-
gevaar verkeert. Toch heeft het gebeuren ook mij voor-
goed veranderd. Wanneer ik die week 's nachts een
ambulance in de verte langs hoor komen, blijven er
enkele uren sirenegeluiden door mijn hoofd spoken.
Het vindt al te gemakkelijk aansluiting bij de verhalen
die ik heb gehoord over de bewuste nacht in Volen-
dam, in het bijzonder dat van de moeder aan wie die
geluiden zich 's nachts nog onverminderd op blijven
dringen. Ook het besef dat zoiets evengoed in Utrecht
kan gebeuren, is een beetje dichterbij gekomen.
Om die reden, er wordt in dit verband wel van 'secun-
daire traumatisering' gesproken, is het naar mijn
mening dan ook belangrijk om hulpverleners even-
eens een vorm van ondersteuning te bieden. Samen
met andere leden van het psychosociaal team waar ik
deel van uitmaak (al is die benaming bij aanwezigheid
van geestelijk verzorgers weIlicht niet zo geschikt) heb-
ben we hiertoe meerdere evaluatieve bijeenkomsten
met verpleegkundigen en soms ook artsen begeleid.
Empathische betrokkenheid is voor mij wel het kern-
begrip van de ondersteuning die de getroffenen en in
afgeleide zin de hulpverleners nodig hebben.

Omdat het voor mij moeilijk is om voor anderen de
waarde van ontvangen empathie te bepalen, kies ik
ervoor om iets over een eigen ervaring te schrijven, in
dit geval een negatieve. De dag die volgde op het bie-
den van de eerste opvang, werd me gevraagd om
samen met een arts voor de regionale televisie te ver-
schijnen. In alle hectiek betekende die opname voor
mij een eerste moment van rust, een soort pauze die
me noopte om ook zelf even stil te staan bij alles wat
er was gebeurd. Onmiddellijk voelde ik de tranen in
mijn ogen branden door vooral de herinnering aan de
aanblik van het gestorven meisje en haar ouders. In
die context had dit verdriet als voornaamste effect dat
ik eigenlijk als niet presentabel werd bevonden. Toen
ook nog bleek dat ik minder deskundig was dan - door
hen! - van mij werd verwacht aangaande psychotrau-
mata en psychologische aspecten van brandwonden
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(de interviewer had een Internet-uitdraai bij zich van
een promotie-onderzoek op dat vlak) had men al hele-
maal liever iemand anders. Er werd dan ook naarstig
gezocht naar de persoon binnen ons psychosociale
team die op de bedoelde materie was gepromoveerd.
Hij bleek onvindbaar, waardoor besloten werd dat het
dan toch maar met mij moest gebeuren. Voor de opna-
me had deze weinig empathische sfeer in zekere zin
het gewenste resultaat. Ik had mijn gevoelens goed
onder controle en kon rustig spreken. Wanneer je
immers de indruk hebt dat mensen bepaald niet op
jouw verhaal zitten te wachten, komt er in jezelf geen
beweging op gang waarin je een dieper contact maakt
met wat er in je omgaat. Ik had dat ook niet kunnen
verwachten binnen die situatie. Gelukkig bood een
vriendin me die avond wel wat ik nodig had.
Toch wil ik met het voorgaande niet suggereren dat het
soort empathische gesprek dat mij toen goed zou heb-
ben gedaan, op identieke manier voor de naaststaan-
den van waarde zou zijn. Wanneer ik probeer aan te
sluiten bij dat waar zij naar mijn gevoel behoefte aan
hebben (in zoverre het althans in mijn rol en vermo-
gen als geestelijk verzorger ligt om daaraan tegemoet
te komen) dan kom ik uit op wat je 'empathische
aanwezigheid' zou kunnen noemen.
Het gaat daarin volgens mij niet zozeer om het doel-
bewust voeren van 'een goed gesprek' waarin ik gericht
doorvraag op woorden waar ik lading voel liggen en
zodoende de belevingswereld van mensen probeer te
verkennen. Soms ontstaat er terloops wel even iets der-
gelijks, overigens zonder dat je daar echt met elkaar
voor klaar gaat zitten. Maar dan reageer ik steeds heel
voorzichtig en vooral aansluitend bij dat waar die
mensen zelf mee komen. Het is veeleer zo dat zij als
het ware overstromen in een stortvloed van woorden,
vooral in het begin zonder veel reactie terug te ver-
wachten, dan wel verkeren in de onmogelijkheid om
tot spreken te komen omdat alles stokt en te verplet-
terend is. Zij die zich wel uiten, vaak met verhalen over
de stand van zaken bij een kind en wat dat bij henzelf
teweegbrengt of verhalen waarin nu juist de bijzon-
dere eigenheid van dat kind mooi naar voren komt, lij-
ken dankbaar te zijn voor het luisterend oor dat je dan
kunt bieden en soms bedanken ze je op zulke momen-
ten ook expliciet. Een kort onderonsje temidden van
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alle drukte van mensen eromheen kan al zo'n moment
zijn waarop je in contact staat met de beleving van
iemand. Het voelt voor mij als een bijdrage aan het
voorkomen van 'ongekend verdriet'. Vooral jouw
bereidheid je open te stellen voor de heftigheid van
ervaren emoties, confronterend als zij zijn, lijkt me dan
te worden gewaardeerd. In ieder geval ervaar ik zelf een
dergelijke dankbaarheid wanneer ik op mijn beurt in
mijn eigen omgeving gehoor vind voor mijn verha-
len naar aanleiding van dit alles. Daarnaast is het ove-
rigens ook de kunst (wederom een blijk van empathie)
om in te schatten wanneer je jezelf juist weer beter
helemaal terug kunt trekken. Of wanneer het beter is
om gewoon maar wat grapjes met elkaar te maken of
wanneer zelfs een beetje pesten over en weer wel op
zijn plaats is.
Het soort aanwezigheid waar ik op doel, heb ik heel
mooi getoond gezien in het gedrag van mijn collega
geestelijk verzorger, een Franciscaner priester. Aan het
einde van die eerste dag vraagt hij aan de verpleeg-
kundigen toestemming om even te mogen kijken bij
degene waar hij zoveel over gehoord heeft. Hij wil weten
hoe de aanblik voor de familie moet zijn geweest en
trekt de steriele knalgele overjas aan om de box te kun-
nen betreden en de jongen zelf van dichtbij te zien. Op
een keer zie ik hem tussen de middag aan tafel zitten
met de familieleden om de warme maaltijd met hen
mee te eten. Hij leert de broer van een van de patiënten
schaken. Of hij blijft de wacht houden bij een patiënt
wanneer de ouders even weg moeten voor een gesprek
met de arts. Van de familieleden hoor ik hoezeer ze zijn
aanwezigheid op prijs stellen. Ze voelen zich gesteund
door zijn geïmproviseerde en persoonlijke gebeden of
door bijvoorbeeld zijn aanmoedigingen aan een zoon
die al wekenlang onder narcose ligt.
Mij treft in zijn houding de moed om zo radicaal naast
de mensen te gaan staan en zich met hen te verbinden
door de vanzelfsprekendheid waarmee hij impliciet wei-
gert zich te identificeren met de afstandelijke rol van
'deskundige' die er boven staat.Aan zijn deskundigheid
om processen van zingeving te begeleiden - zoals dat
normaal gesproken in het ziekenhuis meer expliciet op
de voorgrond staat, maar ook nu van begin af aan al wel
gebeurt - twijfel ik tegelijkertijd geen enkel moment.
Wat ik zelf verder sterk heb ervaren, is dat er volgens
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mij een bepaalde grondhouding nodig is om steunend
te kunnen zijn in die empathische aanwezigheid. Zoals
elders in dit tijdschrift bij Van den Hoofdakker valt te
lezen, noemt Rogers empathie, onvoorwaardelijke
acceptatie en congruentie als noodzakelijke en zelfs
voldoende voorwaarden voor een goede relatie tussen
een therapeut en een cliënt. In mijn ervaring komt
daar nog iets geheel anders bij voor de relatie tussen
een geestelijk verzorger en een cliënt. Overigens denk
ik daarbij niet alleen aan iemand die formeel tot de
bedoelde taak is aangesteld. Het kan ook gaan om
iemand anders in die betekenis. Wanneer we onder
geestelijke verzorging het bieden van steun bij proces-
sen van zingeving verstaan, dan kan dergelijke steun
immers evengoed worden gegeven door een bekende
of een psychosociale hulpverlener, maar ook door bij-
voorbeeld een verpleegkundige of arts. Zulke zorg kan
bovendien, en gelukkig maar, nog uit geheel onver-
wachte hoek komen zoals aan het eind van deze tekst
naar mijn mening nog zal blijken.
Ik vind het moeilijk om woorden te geven aan wat ik
zie als de benodigde grondslag voor empathische aan-
wezigheid.Ik denk dat het belangrijk is om daarin een
bepaalde rust uit te dragen. Dat gebeurt vooral non-
verbaal en impliciet. Een andere aanduiding voor de
attitude die ik voor ogen heb, is voor mij vertrouwen.
Al zul je bestaande angsten als geestelijk verzorger niet
moeten ontkennen, je zult er volgens mij ook weer niet
geheel mee moeten samenvallen. Wanneer je er vol-
ledig in verzeild raakt en ook zelf terechtkomt in alleen
nog maar wanhoop of zelfs paniek, kun je geen steu-
nende rol meer vervullen. Steunend kunnen zijn wan-
neer het gaat om de bestaansbeleving van de ander,
vraagt dan ook om een bepaald vertrouwen aan de
kant van de begeleider.
Het bedoelde vertrouwen komt mijns inziens voort uit
een vorm van geloof: een geloof dat het leven leefbaar
is zoals het is, dat het door verdriet heen toch ook
wonderlijk mooi is of kan zijn en in ieder geval meer
dan de moeite waard is, uit een soort verzoening met
hoe het leven is, dat het in wezen goed is zoals het zich
aandient. Soms heeft die verzoening de meer beschei-
den vorm van hoop, hoop op het ooit weer verzoend
kunnen zijn, hoop op een uitweg, al lijkt die haast
onmogelijk te kunnen bestaan. De bestaansbeleving
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waar ik woorden voor zoek (je zou ook van een levens-
gevoel kunnen spreken) geeft een vertrouwen waar-
door je het leven door alles heen nog kunt blijven
bevestigen - en dat nadrukkelijk zonder de tragiek te
willen ontkennen door het te relativeren, te nivelleren
of er helemaal voor weg te lopen. 'Wisdom comes from
being reconciled with life.Arising from a basic intuiti-
on. A little beyond fear, sa there is room for love;
schrijft Elly Hoogeveen mijns inziens treffend
(1992:25).
Zulk vertrouwen, laat staan zulke liefde, is er niet zom-
aar. Het is niet iets dat je activistisch kunt 'doen'. Bij
mij was er in ieder geval nog nauwelijks iets van te
bespeuren toen ik aanwezig was bij het overlijden van
het dertienjarige meisje. Het was te erg, de tragiek was
te extreem. Ik was er zelf ook stuk van. Maar zonder
te geloven in een God of hemel die elders
localiseerbaar zouden zijn als persoon en plaats, voel-
de ik geen angst voor de dood zelf. Ik voelde me daar
op een vreemde manier nog rustig bij, zelfs wanneer
ik naar het meisje keek.
Ook ten aanzien van andere slachtoffers was het ver-
trouwen zeker geen vanzelfsprekend gegeven. Wan-
neer de patiënten nog instabiel zijn, is vooral de angst
massief aanwezig. Maar ook alle dreigingen van blij-
vend verlies zoals al eerder beschreven, zijn vreselijk
beangstigend. Tegelijkertijd weet je dat de levens-
kracht van mensen enorm sterk is. Ze zullen probe-
ren zich aan een nieuwe situatie aan te passen, maar
daarbij speelt de steun van anderen wel een belang-
rijke en ik denk zelfs een noodzakelijke rol. Ik had dit
besef van menselijke vitaliteit hard nodig om te kun-
nen blijven functioneren voor de familieleden en later
voor de patiënten, toen inmiddels de meesten lang-
zamerhand weer bij kennis kwamen. Ik kon er ver-
trouwen in de draagkracht van de ander uit putten, in
dit geval primair in die van de patiënten zelf,maar ook
in die van de mensen om hen heen, en hoopte daarbij
op de zorg en liefde die zij van elkaar zouden kunnen
krijgen om zulke draagkracht te hebben.
Toch betekent de aanwezigheid van vertrouwen bij de
geestelijk verzorger niet dat ik vind dat de ander hoe
dan ook tot verzoening met het leven dient te komen
en er positief tegenaan moet kijken. Het gaat me er niet
om hier een pleidooi te houden voor het streven een
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dergelijk positief levensgevoel aan anderen op te drin-
gen, als een soort geseculariseerde vorm van 'beke-
ring'. Het is in mijn ervaring meestal juist niet gepast
om expliciet met als troost bedoelde levensbevesti-
gende woorden aan te komen wanneer een ander zich
bevindt in een stemming die zich bepaald niet ken-
merkt door een verzoend zijn met het leven zoals dat
heeft uitgepakt. Van mijn kant kan acceptatie van het
leven betekenen dat ik op een gegeven moment heb te
accepteren dat de ander er zelf uiteindelijk echt geen
weg in vindt. Niettemin hoop ik wel om door de com-
passie heen tegelijkertijd - en dat, zoals gezegd, voor-
al langs non-verbale en impliciete wegen - een eigen
vertrouwen te kunnen blijven tonen. Wanneer ook ik
door de bodem van vertrouwen zou zakken, in dezelf-
de wanhoop als die van hem of haar, biedt dat immers
zeker geen bron waaruit die persoon mogelijk weer het
benodigde vertrouwen en daarmee de benodigde
draagkracht zou kunnen putten.
Zo kan ik mij goed voorstellen dat iemand met een
zwaar getekend gelaat (en dat lijkt mij persoonlijk bij
brandwonden het moeilijkst om mee rond te komen)
te zeer zal lijden aan schaamte. Ik vind het vanzelf-
sprekend om daar begrip voor te hebben, maar wil dan
tegelijkertijd uitdragen dat zulke schaamte naar mij
toe in ieder geval niet zou hoeven en, naar ik hoop,
naar voldoende belangrijke anderen toe ook niet. Pas-
toor J. Berkhout zei in Trouw van 3 januari dat de hech-
te gemeenschap van Volendam nu op de proef wordt
gesteld.'Mensen zullen in een gat vallen. [...] En de jon-
geren die straks uit de ziekenhuizen terugkeren, zul-
len levende tekens zijn van deze brand. Het is de vraag
of dat goed zal komen, of zij weer in de gemeenschap
worden opgenomen of in een isolement geraken. Dat
wordt de toets voor de Volendamse gehechtheid: Wat
voor mij hoopgevend is in dit opzicht, en wat ook wer-
kelijk voedend is voor mijn eigen vertrouwen, is de
enorme en onvoorwaardelijke liefde die de naast-
staanden nu voor hun dierbaren tonen, ieder op hun
eigen manier en steeds ontroerend om van zo dichtbij
te mogen zien.

Ik wil eindigen met een gedicht dat is geschreven door
een kantinemedewerkster die de catering verzorgt in
de ruimte waar de familieleden verblijven, en dat door
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hen als een enorme steun en blijk van meeleven is ont-
vangen.

Een held

Mijn hand in jouw hand
Tranen
De tranen in mijn ogen
Zijn de tranen die ik zie
In jouw hart

Verscheurd is je leven
Het is donker
Je hebt pijn, verdriet en woede

Is dit jouw lot?
Nee, want kijk, daar is
Licht, veel licht en warmte
Zoveel liefde heb jij nooit gekend
Wij willen jou niet missen
Wij zien schoonheid in jouw hart
De kracht in je lichaam
Een held, dát ben je!

Mag ik naast jou staan, jou aanraken
Jou aanschouwen
Jou mijn liefde geven.

(Genie Buurman)
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Aarden in vreemde grond

Netwerken door en voor vluchtelingen

jeichien Martens

'Haddii lagu sheego waa lays sheelaa
Haddii lagu sheelo waa lays sheegaa'
(Als mensen over je praten, verberg je dan.
Als mensen jou verbergen, praat dan over
jezelf)
Somalisch spreekwoord

Waarom hebben mensen die in het land van
herkomst vanzelfsprekend een eigen plek
en functie in de maatschappij hadden, het
in Nederland zo moeilijk? Enwat kunnen wij
doen om hen wel tot hun recht te laten
komen?
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De integratie van vluchtelingen in de Nederlandse
samenleving is een onderwerp dat de laatste tijd veel
aandacht krijgt in de nationale pers. Terecht! Want te
veel mensen die gezien hun capaciteiten en kwalitei-
ten best een partijtje mee zouden kunnen en willen
blazen, staan buiten spel.
In opdracht van Humanitas en GGZ in Groningen
deden Cootje Logger en ik de afgelopen jaren onder-
zoek naar netwerken van en door vluchtelingen. Hoe
vinden zij hun eigen plek in Nederland? Wie kennen
zij,waar vinden ze steun en wat missen ze? Het resul-
taat is een methode die vluchtelingen ondersteunt bij
het opbouwen van een nieuw netwerk in Nederland:
een netwerk dat hen helpt daar te komen waar ze zich
prettig voelen, of het nu gaat om een betaalde baan
of om een woonomgeving waar ze zich thuis voelen.
Wij hebben de methodiek 'het boommodel' genoemd,
omdat de metafoor van de boom die verplant wordt,
vluchtelingen sterk aanspreekt: hoe meer wortels je
meeneemt en hoe steviger je ze in Nederlandse grond
plaatst, hoe beter je hier verder kunt groeien.O) Het
model bestaat, analoog aan een boom, uit drie delen.
In 'de wortels' geeft de vluchteling via het maken van
een autobiografie antwoord op de vragen 'wie ben
ik?', 'wat kan ik?' en 'wat wil ik?'. In 'de stam' bouwt hij
voort op de wortels door contacten te zoeken die bij
hem passen en dit concreet in een plan uit te werken.
In 'de kruin', tenslotte, gaat hij daadwerkelijk net-
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werken en leert hij zijn netwerk te onderhouden en
uit te bouwen.

Achtergronden

Vluchtelingen zijn van alle tijden en alle landen. Helaas
is er nog steeds geen einde gekomen aan oorlog en
onderdrukking in de wereld, waardoor grote groepen
mensen zich gedwongen zien huis en haard te verlaten
en elders een veilig heenkomen te zoeken, vaak in de
eigen regio, soms in een ver en vreemd land als Neder-
land.
Veelmensen zetten zich in voor de opvang en het weg-
wijs maken van vluchtelingen in Nederland. Zowel
vrijwilligers als professionals zorgen ervoor dat vluch-
telingen zich welkom voelen en ondersteunen hen bij
het opbouwen van een nieuw bestaan. Ondanks deze
hulp en steun is het voor vluchtelingen geen eenvou-
dige opgave hun plek te vinden in een nieuwe omge-
ving. Het leren van de taal is een eerste vereiste. De
grondbeginselen leren zij op school, maar het daad-
werkelijk leren spreken gebeurt door te oefenen met
Nederlanders. Vluchtelingen geven aan graag meer
contact met Nederlanders te willen, maar weten vaak
niet waar en hoe ze dat kunnen bewerkstelligen. Con-
tact met Nederlanders is ook het middel bij uitstek om
de Nederlandse cultuur te leren kennen: welke waar-
den en normen hier gelden, maar ook hoe zaken gere-
geld zijn en hoe je zelf dingen voor elkaar kunt krijgen.
Een volgende opgave is het leren omgaan met de ver-
schillen die er zijn tussen de Nederlandse en de eigen
cultuur. Vluchtelingen zullen zich op belangrijke ter-
reinen moeten aanpassen, omdat de Nederlandse cul-
tuur de dominante cultuur is. Daarnaast zullen zij
trouw willen blijven aan normen en waarden die voor
hen zelf essentieel zijn:

'Hier moet je opeens een individu zijn, dat is het groot-
ste probleem voor een Somaliër, voornamelijk voor de
jongeren. In Somalië had je je eigen familie, de clan, de
hele samenleving zorgt voor je. Hier ben je een indi-
vidu, verantwoordelijk voor je eigen bestaan, voor je
eigen daden.'
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Het hebben van een betaalde baan bleek in ons onder-
zoek hun grootste wens, naast'het hebben van een eigen
plek in Nederland'. Deze wensen blijken moeilijk te reali-
seren. Vluchtelingen belanden in een weinig motive-
rende, weinig uitdagende omgeving, die hen bovendien
nauwelijks mogelijkheden biedt om op hun eigen niveau
te functioneren. Het begint met de veelal lange asiel-
procedure, waarin vluchtelingen gedwongen worden tot
afwachten en niets doen. Daarna, als de felbegeerde ver-
blijfsvergunning is verkregen, is er vanuit de Neder-
landse samenleving weinig erkenning voor wie en wat
ze in eigen land waren. Een Somalische in lang gewaad
met hoofddoek heeft grote kans in het hokje 'huisvrouw
met veel kinderen' te worden geplaatst. Zij zal niet snel
gezien worden als de vrouw die zij in dit geval werkelijk
is: een gepromoveerde politicoloog die vloeiend Ara-
bisch, Engels en Italiaans spreekt.
Naast de moeilijkheden die vluchtelingen ondervin-
den bij het integreren in de Nederlandse samenleving,
moeten zij hun verleden een plek zien te geven. Vluch-
telingen hebben vaak veel ellende meegemaakt voor-
afgaande aan en tijdens hun vlucht. Ze maken zich
zorgen om familie en vrienden die achterbleven en
missen hen in het dagelijkse leven hier. Dat gemis van
een sociaal netwerk is op zichzelf al erg, maar betekent
bovendien dat ze broodnodige steun missen om het
hoofd te bieden aan hun ervaringen uit het verleden
en aan het acculturatieproces in Nederland.
Humanitas en GGZGroningen erkenden het belang van
netwerken voor vluchtelingen en gaven ons de opdracht
een methodiek te ontwikkelen die vluchtelingen onder-
steunt bij het opbouwen van een nieuw sociaal netwerk
in Nederland. Wij dienden daarbij de kracht van vluch-
telingen als uitgangspunt te nemen. Onderliggend idee
was dat een sociaal netwerk een preventieve functie
heeft en kan voorkomen dat mensen een beroep moe-
ten doen op professionele hulpverlening.
Het gemis van een netwerk is cruciaal voor vluchte-
lingen. Werken aan de opbouw van een nieuw netwerk
in Nederland vormt ons inziens de aanzet tot verbete-
ring van de positie van vluchtelingen. Enerzijds levert
een netwerk emotionele en praktische dagelijkse
steun. Landgenoten spelen wat dit betreft een belang-
rijke rol. Anderzijds bleek uit ons onderzoek dat er bij
vluchtelingen grote behoefte is aan steun in de vorm
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van informatie en feedback, en aan praktische steun
op zakelijk gebied. In dit opzicht is contact met Neder-
landers onontbeerlijk.

Basir uit Afghanistan had wiskunde gestudeerd in Rus-
land. Hij sprak vloeiend Russisch en kende alle wis-
kundetermen in het Russisch. Hij ging naar de
Openbare Bibliotheek, maar hoe hij ook zocht, hij vond
geen Russisch-Nederlands woordenboek waarin wis-
kundetermen stonden. Hij hoorde van zijn begeleider
dat er nog een Universiteitsbibliotheek was en dat er
ook nog vakgroepen Slavische talen waren, met een
eigen bibliotheek. Daar wist hij niets van. In Kaboel was
maar één bibliotheek. Hij had daarom niemand
gevraagd of er nog andere bibliotheken waren.
De begeleider leerde Basir dat hij niet onnodig overal
langs moest gaan, pakte de telefoon en belde het Sla-
visch Instituut van de universiteit en legde de vraag
voor. De bibliothecaris zei dat dit soort boeken in het
Talencentrum Slavische afdeling stond en verbond door
met de bibliothecaris aldaar. Die zei dat er wel iets was,
legde uit hoe je daar kon komen en zei dat hij er zou
zijn om de weg naar de boeken te wijzen. Basir had
alles aangehoord en zei: '0, zo doen jullie datl Ik loop
altijd van het ene naar het andere loket. Dat kost veel
tijd, want zij snappen niet wat ik kom doen en ikzelf
weet ook niet wat ik dan moet vragen.'

Het boommodel

De focus op de kracht van vluchtelingen is terug te vin-
den in onze keuze van de onderzoeksmethodiek. Het
onderzoek is opgezet volgens de methodologie van han-
delingsonderzoek. Dit is een kwalitatieve onderzoeks-
methode, waarin onderzoek gezien wordt als een
leerproces van alle betrokkenen. De informatie is ver-
zameld en bijgesteld in een voortdurende dialoog tus-
sen onderzoekers en onderzochten, in dit geval
begeleiders en vluchtelingen. In de eerste fase van het
onderzoek is middels diepte-interviews helder gemaakt
wat voor vluchtelingen belangrijke thema's zijn. Deze
themàs vormden de bouwstenen om een eerste ontwerp
van de methode te maken: het boommodel. Dit model
is in een tweede en derde fase als experiment onder-
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zocht. In de tweede fase waren onderzoekers begelei-
ders, in de derde fase superviseerden de onderzoekers
de begeleiders. Al doende werd uitgeprobeerd wat het
beste werkte en wat helemaal niet, onder welke omstan-
digheden en voor wie. Zo leerden begeleiders, deelne-
mers en onderzoekers van elkaar en met elkaar en
ontwikkelden zij samen de methodiek.
Bij het ontwikkelen van de methode hebben wij
gebruik gemaakt van netwerkconcepten uit de loop-
baanbegeleiding en het welzijnswerk, waarin het eigen
handelen van deelnemers het uitgangspunt is. Er wordt
geen opvangnetwerk om hen heen gebouwd; zij bou-
wen hun eigen netwerk.
Wie een netwerk wil opbouwen moet iets te vertellen
hebben. Dit geldt voor zowel gezelligheidscontacten als
in het meer zakelijke verkeer. In 'de wortels' van het
boom model ontleedt de vluchteling zijn verleden: wat
heb ik geleerd, wat heb ik gedaan? Maar ook: wat heb-
ben mijn ouders en mijn familie mij meegegeven, wat
vind ik belangrijk, waar sta ik voor? Wat vind ik leuk
en wat vind ik vervelend? Wat zijn mijn sterke punten
en waar ben ik minder goed in? Door stapsgewijs
iemands leven na te lopen, komt er heel veel informa-
tie op tafel.
Dankzij dit uitgebreide vertellen over zijn verleden
leert een vluchteling uitvoerig te vertellen over zich-
zelf: wie ben ik, wat kan ik. Hij wordt weer eigenaar van
zijn eigen verhaal. Hij leert de Nederlandse woorden
die essentieel zijn om anderen dat verhaal te vertellen.
Het'toen en daar' gaat hij vervolgens koppelen aan het
'hier en nu': op basis van zijn in deze eerste fase gede-
tailleerd benoemde kwaliteiten en capaciteiten bepaalt
hij zijn doel. Dit doel dient uitdagend, maar ook realis-
tisch te zijn. Om een beeld te krijgen van zijn moge-
lijkheden in Nederland is het zinvol dat een vluchteling
al in een vroeg stadium contact legt met personen die
in het door hem beoogde werkveld actief zijn en aan
wie hij zijn kennis en vaardigheden kan toetsen.

Basir zat vast. Hij moest kiezen. Iets met computers? Of
toch wiskundedocent? De taal, de didactiek, de relatie
tussen docent en student is hier anders, wat was zijn
niveau en wie betaalt de opleiding? Weer docent wor-
den was eigenlijk zijn liefste wens, maar dat zou een
droom blijven, dacht hij.
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Het arbeidsbureau zou ook naar mogelijkheden zoe-
ken: 'u moet afwachten, u hoort van ons'. Hij wachtte
al drie maanden. De begeleider zei hem dat wachten
betekent dat je onder op de stapel blijft liggen. De bege-
leider vertelde ook dat netwerken juist inhoudt dat je
je breed gaat oriënteren, dus meerdere mogelijkheden
verkennen. In ieder geval zelf contact opnemen met het
arbeidsbureau, naar informatiemarkten gaan voor
beroepsoriëntatie en opleidingen, veel vragen bij ver-
schillende mensen en ondertussen doorgaan met
Nederlands leren.
De begeleider had in zijn eigen netwerk een wiskun-
delerares gevonden die bereid bleek om een netwerk-
gesprek te houden met Hasir. Zo zou hij te weten komen
welk wiskundeonderwijs op welk niveau gegeven werd
en hoe de didactiek hier was.

Het blootleggen en benoemen van de wortels heeft niet
alleen betrekking op het vinden van werk of een pas-
sende opleiding. Ook wanneer een vluchteling het leg-
gen van buurtcontacten als doel heeft, is het een nuttig
instrument. Terughalen wat je vroeger allemaal deed
en leuk vond en de noodzakelijke Nederlandse woor-
den kennen om erover te vertellen, maakt het gemak-
kelijker een gesprek aan te knopen en een
gemeenschappelijke noemer te vinden.

Mariam is eenendertig jaar en moeder van zes kinde-
ren. Ze woont al zeven jaar in Nederland. Ze heeft een
paar jaren op de Koranschool gezeten, maar heeft niet
echt leren lezen en schrijven. Vrijwilligster Willy kwam
al vier jaar in het gezin om Mariam te helpen met de
taal. Er zat weinig schot in, vond Willy, maar zij en het
gezin waren verknocht aan elkaar, dus bleef ze weke-
lijks komen.
Willy dacht dat ze na die vier jaar alles wel zo'n beet-
je wist van Mariam, maar ze gingen toch met het
boommodel aan de slag. Willy begon bij het vroege
begin. Tot haar verbazing bleek Mariam veel nieuwe
dingen te vertellen. Hoe ze als klein meisje de kamelen
hoedde en thuis meehielp met van alles; dat mensen
elkaar veel verhalen vertelden en ze vertelde een van
die verhalen. Hij het vertellen veranderde Mariam van
een vermoeide vrouw in een levendige actrice'.
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In 'de stam' van het boommodel zetten deelnemer en
begeleider de volgende stap: het maken van een net-
werkplan. Welke informatie heb je nodig en waar krijg
je die, welke contacten zijn hiervoor nuttig, hoe pre-
senteer je je tijdens een gesprek. De kern van deze fase
is dat de vluchteling zich breed oriënteert op veel moge-
lijkheden. Wanneer hij alles op één kaart zet, komt een
teleurstelling des te harder aan en wordt het moeilijk de
motivatie te vinden verder te gaan. Bovendien geeft een
brede oriëntatie zicht op mogelijkheden die tot dan toe
buiten beschouwing zijn gebleven. Het doel van deze
oriënterende fase is overigens ook om duidelijkheid te
verkrijgen over wat iemand niet goed kan, en waar
belangrijke verschillen liggen tussen Nederland en het
land van herkomst. Dit kan ertoe leiden dat de vluchte-
ling zijn wensen aanpast en bijvoorbeeld besluit eerst
een opleiding te gaan volgen.
Het doel in 'de stam' is dat veel mensen de vluchteling
kennen en weten wie hij is, wat hij kan, wat hij leuk
vindt en wat hij wil. Wanneer hij eenmaal bekend is,
zullen anderen aan hem denken en hem informeren
wanneer ze interessante informatie of mogelijkheden
voor hem hebben. De vluchteling moet op zijn beurt
natuurlijk weten wie wie is, wat ze doen en waarvoor
hij hen kan inschakelen of waarmee hij hen kan hel-
pen!

De wiskundelerares met wie Hasir een netwerkgesprek
heeft gehad, belt de begeleider: 'Ik sprak gisteren toe-
vallig een kennis die coördinator is bij de tweedegraads
lerarenopleiding wiskunde. Ik vertelde over die Afghaan
en hij wil graag eens met hem praten. Ik geef meteen zijn
naam en telefoonnummer, Hasir kan hem bellen en mijn
naam noemen.'

In 'de kruin' van het boommodel worden de contacten
daadwerkelijk gelegd die eraan moeten bijdragen dat
de vluchteling zijn doel bereikt. Verder werken deel-
nemer en begeleider aan het onderhouden van het net-
werk en het steeds verder uitbouwen ervan.

Hasir volgt een IT-opleiding via het arbeidsbureau en
heeft het theoriegedeelte ervan afgesloten. Hij gaat nu
voor een halfjaar een stage lopen bij een softwarebe-
drijf Hij gaat ook weer verder informeren bij docente-
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nopleidingen. De begeleider vraagt hoe het nu met het
netwerken staat. 'Nou, dat heb ik nu wel door. Ik heb
veel contact met mijn Nederlandse medestudenten. Zij
helpen mij met sollicitatiebrieven, wij wisselen erva-
ringen uit over de bedrijven die stageplaatsen aanbie-
den, ik bel hen als ik iets wil weten en we komen ook
wel eens in de stad bij elkaar voor de gezelligheid. En
op de universiteit stelde een docent mij voor aan een
Russische wiskundige, we kunnen goed over het vak
praten. Ik heb geleerd hoe je dingen hier moet aan-
pakken, dingen die niemand mij ooit verteld had. Ik
had anders nog lang thuis zitten wachten, denk ik'.

Uit deze beschrijving van het boommodel moge dui-
delijk zijn dat de toepassing ervan om maatwerk
vraagt. Bij elke deelnemer gaat het weer anders. Het
boommodel is vooral geen korset: deelnemer en bege-
leider kunnen op allerlei manieren door de boom 'slin-
geren': een grote sprong naar boven maken en zich
daarna weer laten afzakken. Wanneer er meteen in het
begin al een contact kan worden gelegd waar de vluch-
teling verder mee kan, doe dat dan vooral! Het belang-
rijkste is dat de deelnemer gemotiveerd blijft. En wat
motiveert meer dan succes? De begeleider zorgt ervoor
dat de deelnemer met kleine, haalbare stappen naar
boven klimt. Wacht ook vooral niet tot de omstandig-
heden perfect lijken. Iemand hoeft niet vloeiend
Nederlands te spreken om een netwerkgesprek te voe-
ren. Of misschien kan het net zo goed in het Engels of
het Frans!

De rol van de begeleider

Werken met het boommodel vraagt het nodige van een
begeleider. Hij moet informatie geven op velerlei
gebied. Hij moet feedback geven op het handelen van
de deelnemer. Hij moet de sterke en zwakke kanten
van de deelnemer analyseren. Hij moet motiveren, uit-
dagen. Hij moet zich bewust zijn van zijn eigen nor-
men en waarden; zich bewust zijn van zijn eigen
lacunes als het gaat om weten, kunnen, durven en
mogen; zich bewust zijn van de drempels die de deel-
nemer moet nemen omdat deze dingen niet weet, niet
kan, niet durft of niet mag. Want: weten dat je jezelf tij-
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dens een sollicitatiegesprek moet 'verkopen', is één
ding. Het ook daadwerkelijk doen is iets anders. Samen
oefenen en daarna samen op pad gaan wanneer de
oefening in praktijk wordt gebracht, stimuleert en
werkt belonend.
De begeleider heeft niet alleen een functie als infor-
matieverschaffer en als coach, maar ook als interme-
diair: hij gebruikt zijn eigen netwerk om de deelnemer
aan nuttige contacten te helpen. Dit betekent dat de
begeleider kritisch naar zijn eigen netwerk zal kijken
en wellicht ontdekt waar hij nuttige contacten mist en
zelf moet gaan netwerken!
Een voorwaarde voor succes is dat de begeleider een
vertrouwensrelatie opbouwt met de deelnemer. Om dat
te bereiken moet hij in het contact zichzelf zijn, goed
luisteren, de tijd nemen, nieuwsgierig, ondersteunend
en enthousiast zijn, respect tonen en openstaan voor
de ander, zich inleven in de ander, geen 'neutrale onbe-
kende' willen blijven, maar zichzelf laten zien, en stil-
staan bij wat hij zelf moeilijk vindt in het
begeleidingsproces.

De ervaringen die Humanitas Groningen tot nu toe met
het boommodel heeft opgedaan, zijn positief. Het
bewust bouwen aan een netwerk, maar ook het bewust
inschakelen van bestaande netwerken, is een waarde-
volle aanvulling op bestaande methoden van traject-
begeleiding. Bovendien legt het het netwerk van de
leden van de eigen organisatie bloot. Dit kan ongeken-
de mogelijkheden zichtbaar maken, maar ook tekort-
komingen voor het voetlicht brengen.
Werken met het boom model vraagt de begeleider een
intensief en gelijkwaardig contact op te bouwen met de
deelnemer. Het is voor beiden confronterend, omdat het
niet alleen de sterke, maar ook de zwakke kanten bloot-
legt. Om begeleiders te ondersteunen bij het zo goed
mogelijk helpen van de vluchteling, doet de organisatie
er goed aan trainingen en intervisie te organiseren.
Werken met het boommodel vraagt de organisatie om
keuzes te maken, want medewerkers moeten er vol-
doende tijd voor krijgen. Organisaties die naast pro-
fessionals ook vrijwilligers inschakelen bij het
begeleidingsproces zijn in het voordeel, omdat deze een
deel van de werkzaamheden op zich kunnen nemen.
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Een probleem bij het toepassen van het boommodel
is dat het inburgeringstraject is opgeknipt en verdeeld
over diverse instellingen. Hoe de taakverdeling eruit
ziet, verschilt per gemeente. Het gevaar ervan is dat
niemand het totaaloverzicht nog heeft, de vluchteling
wel het allerminst. Bovendien kan hij tussen wal en
schip geraken wanneer het aanbod niet op elkaar aan-
sluit. Het gebrek aan overzicht brengt het gevaar met
zich mee problemen vooral ad hoc worden opgelost en
dat de vluchteling niet wordt ondersteund in het her-
vinden van zijn eigen kwaliteiten en bij het zoeken
naar mogelijkheden. Hoe meer de betrokkenen bij het
inburgeringstraject samenwerken en hoe meer de
vluchteling zelf het heft in handen heeft en duidelijk
kan en mag maken wat hij wil, hoe beter.

Slot

'Wat ik wil? Heb ik hier nog wat te willen? Wie ben ik
eigenlijk nog, vergeleken met wie ik vroeger, daar, was?'

Uitgaan van de kracht van vluchtelingen betekent
openstaan voor hun kennis en kunde en hen onder-
steunen om dit ook in Nederland in de praktijk te
brengen. Uit onze ervaringen blijkt dat deze erkenning
van wie en wat zij waren en nog steeds zijn, hen hoop
geeft en moed om door te gaan: 'Ik dacht dat ik alles
maar moest vergeten wat ik vroeger heb geleerd, maar
nu kan ik er hier toch mee verder: Het koppelen van
vroeger aan nu, van daar aan hier, is niet alleen nut-
tig bij het zoeken van een baan. Het is ook bruikbaar
voor het bouwen aan een buurtnetwerk, voor het doen
van vrijwilligerswerk, voor sport, voor het uitoefenen
van een hobby. Dankzij contacten ziet iemand zich
weerspiegeld in de ogen van anderen, wordt iemand
zichtbaar en krijgt daarmee het gevoel onderdeel uit
te maken van de Nederlandse samenleving.
Het boommodel is gericht op de empowerment van
deelnemers. Het beoogde resultaat is dat de vluchte-
ling zijn 'eigen plek' in Nederland vindt. Het hebben
van zo'n eigen plek, het zich thuis voelen in het nieu-
we land, heeft een positief effect op zijn gevoel van wel-
bevinden. Dat is prettig uit preventief oogpunt: het
vermindert de kans dat hij een beroep moet doen op
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de hulpverlening. Het is nog veel prettiger uit mense-
lijk oogpunt: net als ieder ander heeft ook een vluch-
teling er recht op dat hij zich kan ontplooien en
ontwikkelen in onze samenleving. Hij mag er zijn en
hij mag gezien worden!

Drs.]eichien Martens is medewerkster van Humanitas Gro-
ningen.

Noot

(I) Het boommodel is met name bedoeld voor begeleiders
van vluchtelingen, zowelvrijwilligers als professionals.
Het boommodel staat beschreven in de handleiding
Aarden in vreemde grond, vluchtelingen en netwerken,
geschreven door Cootje Loggeren jeichien Martens. De
drie onderdelen van het boommodel (wortels, stam en
kruin) komen uitgebreid aan bod. Het doel, de uit-
gangspunten, inhoud, werkwijze,werkvormen en inter-
venties worden per onderdeel besproken en uitgewerkt.
[n de bijlagen zijn oefeningen opgenomen die de bege-
leider samen met de deelnemer kan doen. De handlei-
ding kost - 39,50 en is te bestellen bij Humanitas
Groningen, telefoon 050-3120633. De begeleidende
video, waarin vluchtelingen vertellen over hun ervarin-
gen met het boommodel, kost f 50,- en is op dezelfde
wijze te bestellen.
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Er gebeurt

Karel Schmeink

Vanaf Plato is de relatie met de kunst altijd al een pro-
blematische geweest: de kunst is niet in de rede te vat-
ten en dat heeft veel denkers mateloos geïrriteerd. In
een tijd waar de exactheid zijn meest fundamentele
eenvoud heeft bereikt in enen en nullen en exact bete-
kent kiezen tussen tegen of voor, ja of nee, en in het
denken het logisch positivisme en empirisme nog een
zware wissel trekken, zijn alle pogingen om de kunst-
filosofie te betrekken op de kunstpraktijk en om de
gewenste filosofische verdieping te bieden aan de
kunstpraktijk mislukt en gedoemd te mislukken. Het
is niet zo dat kunst geen onderwerp van studie is, maar
de scheiding tussen kunsten en wetenschap is nog
nooit zo groot geweest.

Na de harmonieuze trits van OK&W,werden de kun-
sten ondergebracht bij recreatie en maatschappelijk
werk CRM. Daarna werden ze weer verbreed naar cul-
tuur en hadden ze iets van doen met welzijn en volks-
gezondheid. Nu zijn zij schijnbaar terug bij onderwijs
en wetenschappen: ocw.Maar in de wetenschap die
zich met de kunsten bemoeit, dienen de kunstwerken
eerder als illustratie, dan dat er sprake is van een esthe-
tische reflectie die uitgaat van de kunst. De filosofie
van de kunst lijkt daarom vooral in zichzelf geïnteres-
seerd te zijn, relatief autonoom, zonder zich te hoeven
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bekommeren om de eigen, eigenwijze kwaliteit van het
kunstwerk. Terwijl juist de schilders en de dichters
voorbeeldig zijn in het doorbreken van het vertoog
(het discours), en wel in het blijvend experimenteren
met de vorm, of zoals Herman de Coninck het zei in
zijn gedicht

De plek

Je moet niet alleen, om de plek te bereiken,
Thuis opstappen, maar ook uit manieren van
kijken.
Er is niets te zien, en dat moet je zien
Om alles bij het zeer oude te laten.

Er is hier. Er is tijd
Om overmorgen iets te hebben achtergelaten.
Daar moet je vandaag voor zorgen.
Voor sterfelijkheid.

Om te ontdekken wat zich aan het gangbare vertoog,
aan de inhoudelijke overdracht, aan de logos onttrekt,
moeten we ons wenden tot de kunst. Het is de kunst
die - en dat klinkt ons niet onbekend in de oren -
steeds opnieuw de gangbare regels naast zich neer legt
en op zoek gaat naar een eigen vormentaal en daarmee

8\



de geaccepteerde code van het vertoog doorbreekt. Wat
in de wetenschappelijke betogen of pogingen daartoe
elke keer opnieuw uit het beeld dreigt te geraken, is de
ruimte waar openheid en gevoeligheid hun plaats heb-
ben, de lege plek.
The empty space waar de taal verstomt en het beeld laat
zien wat het niet toont en het geheugen de doorgang
heeft vrijgemaakt naar zijn onderste onderbewuste
lagen. Openheid en gevoeligheid zijn de eigenschap-
pen die ons tot mens maken en die doorgang bewerk-
stelligen voor het onbestemde, datgene wat geen stem
krijgt en daarmee de zekerheid van de waarneming
vernietigt en de onafgestemdheid uitlokt.
Het wijzen op de lege plek zou ik poëzie willen noe-
men, het verwijst met al haar ten dienste staande
materiële middelen, woorden, verf, acteurs, celluloid,
tapes, maar zeker ook met de immateriële materie van
de arme kunst, naar een kern die niet getoond, niet
gezegd en niet geschreven wordt. En ik blijf consequent
]ean-François Lyotard citeren, voor mij de belangrijk-
ste filosoof van de vorige eeuw. Ik citeer hem, omdat
wat hij over het denken heeft gezegd alles met mijn
invulling van het begrip poëzie te maken heeft. Lyo-
tard schreef:

'In wat wij denken noemen, wordt de geest niet 'geleid'
maar opgeschort. De geest krijgt daarin geen regels
opgelegd, maar wordt geleerd zich open te stellen. Het
terrein wordt niet leeggehaald om het volgens strak-
kere patronen weer vol te bouwen, maar er wordt een
open plek vrij gelegd waar de schemering van het bijna
gegevene kan binnenvallen om de omtrekken van deze
plek bij te stellen.'

Als ik geraakt word door een schilderij, een gedicht,
een theaterstuk of een film, dan is dat in een moment,
in een luttele seconde, een flits. Een uur geraakt wor-
den zou geen mens overleven. En dat moment is een
merkwaardig moment, dat zich niet alleen tot de kunst
beperkt, maar zich uitstrekt tot de menselijke ont-
moeting, het gesprek met de ander. Het is een onbe-
schrijfelijk moment, letterlijk niet te beschrijven. In dit
poëtische moment zit een bijzondere discrepantie: het
is een metafysisch moment en het is ongelooflijk
gewoon, er is sprake van transcendentie, het is para-
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doxaal, het is ambivalent, er is geen tijd voor een these,
er zijn alleen antitheses, en het vindt zijn voedings-
bodem in het meeste alledaagse, het meest triviaal
denkbare, het ontstaat vanuit het triviale. Het gewone
is concreet, lichamelijk, het is altijd aanwezig, heel ver-
trouwd, niet noodzakelijk, niet verplicht, broos, kwets-
baar en tijdelijk, maar het is tevens niet gewoon, het is
ambivalent en meerzinnig (het vereist het waardevol-
le in het waardeloze en het waardeloze in het waarde-
volle te kunnen beleven), toevallig en contingent. Het
moment doorbreekt het taboe op het gewone, door te
laten zien dat het gewone buitengewoon is.

Het belang van dit vertoog zit hem in de consequen-
ties: de scheiding tussen figuratief en non-figuratief is
gezien het voorafgaande arbitrair, kunstmatig. Het aca-
demisch onderbrengen van werken in stromingen,
scholen en stijlen is even gekunsteld. Er bestaat geen
schilderkunst, er zijn alleen schilderijen, en of ze nu
geschilderd zijn in een expressionistische, een
abstract -expressionistische, abstracte, realistische
trant of op de grens van een van die domeinen, en hun
inspiratie vinden bij de Moren en de Christenen ofbij
het Friese landschap, daar heb ik op het moment dat
ik geraakt wordt door één deze schilderijen, absoluut
geen boodschap aan.
Het werk vervreemdt zich van de oorsprong door mijn
betekenissen, of concreter: het verwijdert zich van de
intentie van de maker. Wij kijkers zijn de betekena-
ren en maken met ons kijken de ware werkelijkheid
van het schilderij zoek. Het betekende is niet vooraf
gegeven, maar wordt geproduceerd door u, de kijker.
Ik kijk en tussen mij en dat schilderij kan iets gebeu-
ren. Er gebeurt. Il y a.
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Survival in het
mensenpark: over kunst,
cyborgs en posthumanisme

He/een}. Pott

Deze tekst is de enigszins bewerkte versie
van de oratie die Heleen Pott hield op 27
oktober 2000 aan de Erasmus Universiteit
te Rotterdam.
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De levenskunst vertoont meer overeenkomst met wor-
stelen dan met dansen.
(Marcus Aurelius, Meditaties, boek 7)

Weekdieren (')

Op 29 oktober 1945,op de kop af vijfenvijftig jaar gele-
den, werd in een zaaltje in Parijs een lezing gegeven
door een filosoof die alweer uit de mode is. Die filo-
soof was Jean-Paul Sartre,en de titel van de lezing luid-
de: Het existentialisme is een humanisme.(2) Volgens
ooggetuigen was de opkomst zo groot dat er in het
gedrang vierentwintig mensen flauwvielen, en dat de
spreker een kwartier nodig had om zich naar het podi-
um te vechten - nadat hij eerst een steegje ingevlucht
was omdat hij dacht dat de communisten gekomen
waren om hem in elkaar te slaan. Maar toen Sartre uit-
eindelijk toch aan het woord kwam, sprak hij een tekst
uit die het laatste humanistisch-filosofische manifest
van de twintigste eeuw genoemd kan worden. De
mens, zo zei Sartre, is zijn eigen project. Er is geen God
die ons bedacht heeft, er is geen natuur die ons deter-
mineert, er is geen doel dat voor ons klaar ligt. De exis-
tentie van de mens gaat aan zijn essentie vooraf. Wij
ontwerpen ons eigen bestaan, en door te kiezen voor
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de vrijheid van dat ontwerp realiseren wij een univer-
seel menselijk project. Daarom is het existentialisme
een vorm van humanisme.
Sartre hield zijn toespraak min of meer op de puin-
hopen van de Tweede Wereldoorlog en in de schaduw
van de holocaust - al was de impact daarvan nog niet
doorgedrongen tot het cultureel bewustzijn. Wat wel
was doorgedrongen waren de beelden van de atoom-
bommen op Hiroshima en Nagasaki, twee maanden
eerder, waarbij honderdduizenden Japanse burgers
waren omgekomen; iedereen had de foto's gezien in de
geïllustreerde pers. En precies op dit historische diep-
tepunt voor de mensheid herinnert Sartre zijn publiek
eraan dat het gedoemd is om vrij te zijn, en dat het
existentialisme een humanisme is.
Hij was niet de enige in die naoorlogse periode die het
humanisme weer uit de kast haalde - in 1945 noem-
de iedereen zich humanist. Humanisme was een soort
laatste reddingsboei waar heel Europa zich aan vast-
klampte. Een symbool van de hoop dat de mensheid
zich zou rehabiliteren, als ze maar weer in het goede in
de mens ging geloven. 'Je kunt je de poel van huma-
nistisch gepreek en gemoraliseer waarin wij rond-
dobberden in die naoorlogse jaren nauwelijks
voorstellen: zou Michel Foucault in retrospectief zeg-
gen, ter verklaring van zijn eigen anti-humanistische
stellingname. 'Zelfs Stalin was een humanist.( ... ) Het
was een week humanisme.( ...) Humanisme houdt hoe
dan ook weekheid in'.(l)
Wat Sartres positie van meet af aan onderscheidt van
deze hype, is dat zijn adhesie aan het humanisme uitge-
sproken kritisch is. Sartre heeft diepgaande twijfels over
de vraag of de mensheid het wel waard is om liefgehad
te worden. Veredelingsprojecten voor de mens, zoals de
mensheidscultus van Auguste (om te, eindigen onver-
mijdelijk in fascisme, zegt hij in zijn lezing. Zijn exis-
tentiële antropologie is ingrijpend beïnvloed door de
psychoanalyse, hij heeft het dualistische vocabulaire van
de moderne metafysica gedumpt en koestert geen illu-
sies meer over een oorspronkelijke goedheid van de
menselijke soort, over een aanleg tot hogere rationali-
teit of morele zuiverheid.(4)Daarom grenst hij zijn filo-
sofie scherp af tegen gebruikelijke, traditioneel-
humanistische beginselverklaringen. Zelden is het
idealistische Verlichtingshumanisme met zoveel ver-
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woestend sarcasme neergezet als in de roman Walging
(La nausée 1938), waarin hij zijn beroemde autodidact
opvoert, die de belichaming is van het humanistische
Bildungsideaal. De autodidact heeft de ambitie om heel
de wereldbibliotheek te lezen - in alfabetische volgorde
- om daar de plaatsen te vinden waar hij, via de (uiter-
aard mannelijke) personages, de Mens, met een hoofd-
letter M, lief kan hebben. 'Er is een doel, meneer: zegt de
autodidact, 'er zijn mensen ...men moet hen liefhebben ...'
Waarop de hoofdpersoon van de roman een intense wal-
ging in zich op voelt stijgen, en bij zichzelf zegt: 'Ik wil
niet met dit humanisme geïdentificeerd worden, ik wil
niet dat dit weekdier zich volzuigt met mijn goeie rode
bloed. Ik zal alleen niet zo stom zijn te zeggen dat ik anti-
humanist ben. Ik ben gewoon geen humanist, dat is
alles.'(5)

Intussen is er meer dan een halve eeuw verstreken. De
tijden zijn veranderd. Sartre is in het neo-liberale tijd-
perk in ongenade gevallen - en ook het humanisme
is niet meer wat het geweest is. Anders dan in 1945
voelen politici en cultuurdragers weinig behoefte meer
om zich humanist te noemen. De grote dagen van Van
Praag zijn voorbij. Aan het einde van de twintigste
eeuw is de beweging haar vitaliteit kwijtgeraakt en
hoewel de leden van het Humanistisch Verbond zich
troosten met de gedachte dat het humanisme in feite
(ik citeer uit het recente programmaboekje Werken
met waarden) 'diep verankerd (is) in onze volksaard',
valt niet te ontkennen dat het tegenwoordig niet echt
cool meer is om humanist te zijn.(61Daar zijn twee ver-
klaringen voor.
Sociologisch geldt dat het humanisme zich voor en na
de oorlog nadrukkelijk opgevat heeft als een tegen-
beweging tegen de confessionelen, en zonder die chris-
telijke zuil als tegenstander is het zijn focus
kwijtgeraakt en alle kanten op gewaaierd. Helaas voor
het humanisme zijn er niet veel orthodoxe christenen
meer over in Nederland - een homofobe bisschop is
een buitenkansje, maar ze zijn te schaars om het
bestaansrecht te verzekeren. Katholieken en prote-
stanten zijn zelf een soort humanisten geworden. En
nu het Nederlandse humanisme geen ideologische vij-
and meer heeft is het kennelijk een van zijn belang-
rijkste bestaansredenen kwijt.
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De tweede verklaring is fundamenteler. Het echte pro-
bleem is dat het humanisme de afgelopen vijftig jaar
filosofisch is uitgehold en dat het er niet in is geslaagd
om aan die deconstructie het hoofd te bieden. Mis-
schien moet je nog preciezer zijn en vaststellen dat het
de historische werkelijkheid zelf is geweest, die het filo-
sofisch geloof in verheffing en morele vooruitgang van
de mensheid op losse schroeven heeft gezet. De lOe
eeuw, met zijn cocktail van technologisch vernuft en
massavernietiging, is ons net even te zwaar op de maag
komen te liggen - en in het brandend maagzuur van
de filosofische reflectie is het optimistisch ideaal van
de humanitas opgelost.I7JWat rest is het besef dat dit
ideaal in de geschiedenis een nogal dubbelzinnige rol
gespeeld heeft, en niet zelden optrad als handlanger
van geweld. Want waar het voorbeeld van de 'hogere
mens'(') werd ingezet, ging het in werkelijkheid
gewoonlijk om de Europese mens, die onveranderlijk
van het mannelijk geslacht was en via een dualistische
logica intrinsiek verbonden bleek met een praktijk van
machtsuitoefening: macht over andere culturen en
over vrouwen, over de natuur, over dieren - over alles
wat als anders gekwalificeerd kon worden en wat dienst
kon doen als een spiegel, waarin het humanistisch
beschavingsideaal zijn eigen superioriteit bevestigd
zag.IO)Foucault en het poststructuralisme hebben de
humanistische wortels van het moderne beheersings-
denken uitvoerig aan de orde gesteld, en zelfs Sartre
bleef daarbij niet gespaard, omdat zijn filosofie te
antropocentrisch gebleven zou zijn.
Toch valt te verdedigen dat Sartre nog één laatste eer-
volle vermelding verdient, omdat hij het kolonialis-
me in elk geval op de filosofische agenda gezet heeft in
zijn fenomenale voorwoord bij De verworpenen der
aarde (Les damnés de la ter re, 1961) van Franz
Fanon.(IO)Hij zegt daar over de koloniale politiek van
Frankrijk, in casu het universele humanistische
beschavingsideaal in naam waarvan die werd gevoerd,
dat het '(. ..) niet veel meer was dan een leugenachti-
ge ideologie, een geraffineerde rechtvaardiging om te
plunderen (... ) een vrijbrief voor onze agressie ( ...)In
de menselijke soort vond men een abstract universa-
liteitsprincipe, dat voor niets anders diende dan om er
de concrete praktijk mee af te dekken.'
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Mensentemmers

Dit is het moment om de aandacht te vestigen op een
tweede filosofische lezing, meer dan een halve eeuw na
die van Sart re. Die tweede lezing, met als titel Regels
voor het mensenpark, vond plaats in Beieren, in
Schloss Elmau, voor een select gezelschap van acade-
mici. De lezing was, zoals de spreker later zou zeggen,
een Nachtstück, grillig en duister van strekking, zoals
wel vaker het geval is met Duitse filosofie. De bijeen-
komst, die deel uitmaakte van een conferentie over het
thema 'jenseits des Se ins - de ethisch-theologische
ommekeer van de filosofie na Heideggers destructie
van de ontotheologie', werd aanvankelijk door de bui-
tenwacht niet eens opgemerkt. De filosoof was Peter
Sloterdijk.
Sloterdijk vertrekt vanuit een enigszins frivole actu-
alisering van de mens als 'hoeder van het zijn' (Heideg-
ger), maar hij laat Heideggers pastorale al gauw achter
zich. Omdat hij het motief van de Lichtung drastisch
herziet en daarmee impliciet een flinke afstand
inbouwt tot het zijnsfilosofisch vertrekpunt, vertoont
zijn betoog al gauw interessante overeenkomsten met
dat van Sartre. Ook Sloterdijk vraagt zich af of er nog
een geloofwaardige invulling aan de vraag naar de
mens gegeven kan worden. Ook hij is sceptisch over de
antwoorden van het traditionele humanisme, ook hij
vindt dat het humanisme eerder part of the problem
dan part of the solution is. Het originele van Sloterdijks
bijdrage ligt in een overweging die bij Sartre onge-
noemd blijft: dat wij leven in een technologische cul-
tuur, en dat dat twee belangrijke implicaties heeft voor
de humanitas.
De eerste is een cultuurpolitieke, en vergt een kort his-
torisch exposé. Volgens Sloterdijk is het humanisme
ontstaan in het oude Rome, uit protest tegen de Antie-
ke massacultuur. De eerste humanisten waren Romei-
nen die zich van de brullende meutes en het uitzicht
op bloeddorstige leeuwen, geharpoeneerde gladiato-
ren en verscheurde christenen in het amfitheater
afkeerden, om zich in plaats daarvan te vermaken met
het lezen en schrijven van boeken. Hun boeken waren
oorspronkelijk brieven, geschreven voor vrienden. Psy-
chologisch bewerkten ze een 'ontwildering': dierlijke
passies en impulsen (animalitas) werden getransfor-
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meerd in humane rationaliteit en reflectie (humani-
tas) - althans, dat was de bedoeling. In den beginne,
aldus Sloterdijk, manifesteerde het humanisme zich
als een leesclubje, gericht op temming en beschaving
van de mens via het geschreven woord.
Maar vandaag de dag is in elk geval deze literaire uto-
pie een anachronisme geworden. Wij leven in het post-
humanistische tijdperk, het tijdperk van de nieuwe
media: niet van het geconcentreerde lezen maar van het
manische zappen, niet van de geduldige tekst maar van
het vluchtige beeld, niet van rust en stilte maar van
permanente versnelling en mobiliteit. Er worden nog
steeds mooie, diepzinnige boeken geschreven, er zijn
ook nog steeds lezers voor te vinden - maar de geschre-
ven tekst speelt als medium een steeds marginaler rol.
Schrijvers - en hun boeken - zijn de pauzeact geworden,
zoals Arnon Grunberg het onlangs uitdrukte - en de bar
is open, de concurrentie is groOt.(lllOf, zoals Sloterdijk
zelf het uitdrukt: in het tijdperk van de massamedia is
de telecommunicatie via het boek niet meer toereikena
om de mensheid politiek en cultureel te verenigen. Het
beeldscherm bewerkt die sociale synthese effectiever.
De humanistische canon uit de gymnasiumtijd '( ... )
staat inmiddels op stille plankjes, als poste restante die
niet meer wordt afgehaald - verstuurd door auteurs van
wie we niet meer weten of ze onze vrienden nog kun-
nen zijn:ll2)
Dit is nog maar de helft van Sloterdijks verhaal. Alle
commotie ontstond omdat hij zich ook nog afvroeg
wie de beschavende taak van de literaire media
eigenlijk heeft overgenomen in het huidige tijdsge-
wricht. Hij opperde zelf dat het humanistisch men-
sentemmen - het ontwilderen en veredelen van de
mens - wordt voortgezet door de biotechnologie. De
bio-ingenieurs zijn allang bezig ons design ingrij-
pend te veranderen. Het menselijk genoom is intus-
sen min of meer ontraadseld, het erfelijk materiaal
leent zich nu voor fantastische modificaties. Bin-
nenkort zijn baby's op bestelling leverbaar. Wat giste-
ren nog SF was wordt werkelijkheid. Moet er niet
eens een codex voor dit soort antropotechnieken ont-
wikkeld worden, vraagt Sloterdijk zich af. Het zal er
in de toekomst wel op neer komen dat wij het spel
actief moeten meespelen - afhaken is allang geen
optie meer. Maar wie bepaalt straks de richting van
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die biotechnologische veranderingen? Sartriaanser
uitgedrukt: wie gaat het ontwerp voor de nieuwe,
technologisch verbeterde mens van de toekomst
bedenken? Wie gaat wie ontwerpen?
Dat zijn een paar van de - op zichzelf betrekkelijk
onschuldige - kwesties die Sloterdijk aanroerde in zijn
lezing, waarin ook overigens niet zo heel veel sub-
stantieels werd gezegd. Gelukkig voor ons zat er een
journalist in de zaal die iets heel anders hoorde en
groot alarm sloeg in de Duitse pers. Daar werd ver-
volgens gemeld dat de filosoof Sloterdijk een oproep
had gedaan om met behulp van eugenetica een nieuw
mensenras te kweken, en wel, aldus de Siiddeutsche
Zeitung, volgens het beproefde Uebermensch-recept
van Nietzsche en de nazi's. Sloterdijk had bovendien
de naoorlogse periode een tijd van 'nationaal-huma-
nistische verduistering' genoemd - een expliciete bele-
diging van de aanwezigen uit Israël. Der Spiegel wees
erop dat uitgeverij Suhrkamp zich met het uitgeven
van Sloterdijk op een hellend vlak bevindt - na de anti-
democratische, anti-westerse, totalitair-fascistoïde
denkbeelden van Peter Handke nu ook nog die van
Peter Sloterdijk. (13)

Sloterdijk mept terug met het integraal publiceren van
zijn lezing en met een frontale open brief aan degene
die hij als de aanstichter zag van alle herrie, namelijk
zijn collega Jürgen Habermas, die zijn journalistieke
vriendjes zou hebben opgestookt tot een Duitse fatwa.
Het zijn de 'hypermorele zonen van nationaal-socia-
listische vaders' die hier nog een laatste keer op fas-
cistenjacht gaan, schrijft Sloterdijk. Maar de tijd van
deze Jakobijnen is voorbij, een nieuwe, vrijere genera-
tie treedt aan, de cultuur van verdachtmaking en
beschuldiging werkt niet meer. In het nawoord bij zijn
lezing wijst hij er ten overvloede nog even op dat de
mediarel het gelijk van zijn stelling - dat de literair-
humanistische utopie van beschaving door geduldig
lezen en zorgvuldig oordelen, achterhaald is - nu toch
wel onomstotelijk heeft aangetoond. Of het literaire
humanisme ooit wèl effectief geweest is, laat hij ver-
der in het midden. Waarna het Duitse debat nog zo'n
half jaartje voortwoedt, om vervolgens weer onder-
gronds te gaan. In Frankrijk is Sloterdijk sindsdien de
held, hij is niet meer weggeweest uit de filosofische dis-
cussie.
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In Nederland was de reactie lauw. Dat is jammer, want
Sloterdijk heeft wel degelijk een paar dingen op een
rijtje gezet die de moeite waard zijn. Een daarvan is
een suggestie die hem verbindt met Sartre, namelijk
dat we de betekenis en de invulling van de humani-
tas voor onze tijd weer eens opnieuw zouden moeten
overdenken - en deze keer dan zowel in het licht van
de cultuurpolitiek als van de biopolitiek. Het lijkt me
vandaag een goede gelegenheid om op die suggestie in
te gaan.
Ik zal in wat volgt achtereenvolgens twee recente actu-
aliseringen van de humanitas-gedachte: een cultuur-
politieke van de Amerikaanse pragmatist Rorty en een
biopolitieke van de zogeheten transhumanisten, kri-
tisch onderzoeken en van de hand wijzen. Aan het slot
van dit verhaal zal ik er een alternatieve invulling voor
in de plaats stellen.

Creatief inburgeren

Cultuurpolitiek is van alle tijden: de eerste cultuurno-
ta werd geschreven door Plato. In boek X van de Poli-
teia is hij nog veel radicaler dan Van der Ploeg en de
Raad voor Cultuur: hij vindt daar dat het complete
gilde van de theatermakers de staat uit gestuurd moet
worden. De theaterdichters cultiveren fictie in plaats
van waarheid, ze geven de passies water in plaats van
ze te laten verdorren, en ze hebben een fatale uitwer-
king op de ziel van de toeschouwers. Zet ze dus een
krans op hun hoofd, giet er geparfumeerde olie over
en stuur ze zo gauw mogelijk naar een andere stad,
zegt Plato.
Er is in de receptiegeschiedenis veel tegenstrijdigs
beweerd over deze passage - maar een ding is zeker:
Plato nam de kunst uiterst serieus.Il4

) Zo serieus, dat
bepaalde doelgroepen ertegen beschermd moeten
worden. Daarmee doet hij iets wat later veel navolging
zou vinden: hij beoordeelt de kunsten op cultuurpoli-
tieke criteria - en die cultuurpolitieke agenda zal een
lang leven beschoren blijken.
Zo kregen Nederlandse kunstenaars vorig jaar van
onze huidige staatssecretaris te horen dat ze hun best
moesten doen om een zo groot mogelijk, bij voorkeur
multicultureel publiekte bereiken. Er moesten meer
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jongeren en meer allochtonen naar kunst komen kij-
ken, vond Van der Ploeg, en de staatssecretaris waar-
schuwde ook nog voor een tweedeling tussen
gesubsidieerde kunst voor de elite en commerciële
kunst voor de massa. Er is over Van der Ploegs mission
statement vervolgens een heel jaar lang gedebatteerd
in de media en ook de standpunten in dat debat waren
weer cultuurpolitiek van aard: de tegenstanders von-
den dat alleen de echte kunst, de 'kunstkunst' , haar
beschavende taken vervullen kan en de patatcultuur
op afstand kan houden; de voorstanders bejubelden
de cultuurnota vanwege de aandacht voor culturele
diversiteit die eruit zou spreken, en vanwege de nobe-
le democratische strijd die de staatssecretaris zou leve-
ren om de elitaire kloof tussen hoge en lage cultuur
eindelijk te dichten. Het gaat, met andere woorden, niet
over kunst en kwaliteit, maar over culturele doelgroe-
pen. Iedereen blijkt geld voor de kunst over te hebben,
maar de kunstenaar moet wel beseffen dat hij een
zekere maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft.
Welke dat precies is, wordt nooit helemaal duidelijk,
maar het lijkt er toch op dat het verheffen en bescha-
ven en tegenwoordig ook het inburgeren van de mede-
mens tot de vaste ingrediënten behoren. Kunst wordt
leerzaam genoemd, kunst is zingeving, kunst schept
dingen die waarde voor onze samenleving hebben,
kunst stimuleert het debat. Kunst heeft, kortom, ideëel
nut.
Dit Bildungsideaal, het geloof in de emancipatorische
nuttigheid van Kunst en Cultuur, is - zeker voorzover
het de literaire kunsten betreft - onverbrekelijk ver-
bonden met de humanistische traditie, en kan zich in
een onverminderde actualiteit verheugen. Er is alleen,
zoals Sloterdijk betoogde, een nieuwe dimensie bij-
gekomen, in deze tijd van film, tv en internet: name-
lijk die van de populaire kunst en cultuur - vroeger
'massacultuur' geheten. Als ook tv-spelletjes en 'dis-
codansen' (Van der Ploeg) leerzaam en emanciperend
zijn, dan is Sloterdijks opmerking over het teloorgaan
van de klassieke humaniora en de humanistische
canon misschien veel minder verontrustend dan we
eerst dachten. Dan is er eigenlijk niets aan de hand: de
Bildung is gewoon overgenomen door meer populaire
media, die beter aansluiten bij de postmoderne tijd en
de cyberspace-generatie.
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Ik zal de ontsnappingsroute die zich hier opent- niet
alleen voor Van der Ploeg en de Raad voor Cultuur,
maar ook voor het humanisme, geconfronteerd met
Sloterdijks kritiek - eerst nader verkennen en hem dan
voor de rest van deze oratie weer afgrendelen. Die ver-
kenning loopt via de Amerikaanse pragmatist Richard
Rorty, de filosoof die op dit moment de sterkste en
tegelijk meest subtiele verdediging levert van het Bil-
dungshumanisme.

Gevoelig lezen

Rorty's positie is interessant, omdat hij twee dingen
verenigt die onderling strijdig lijken te zijn: aan de ene
kant een radicaal relativisme, aan de andere kant een
commitment met het Verlichtingshumanisme en wat
hij ziet als het belangrijkste politieke product daarvan:
de westerse democratie. Die democratie kan weliswaar
naar zijn mening niet langer filosofisch gefundeerd en
rationeel gelegitimeerd worden, maar er kan wel een
meeslepend verhaal over verteld worden - wat volgens
de pragmatist Rorty veel beter werkt. Niet toevallig ziet
hij een rechtstreeks verband tussen het lezen van mee-
slepende verhalen en de opvoeding tot ideaal burger-
schap. Het gaat in Rorty's model niet langer om
afstandelijk-intellectueel lezen, zoals in de tijden van
Cicero, maar om romantisch lezen, om emotioneel
opgaan in een verhaal. In principe kan zijn analyse dan
ook uitgebreid worden naar het verhaal in films en tv-
series.
Voorlopig wijst Rorty de roman aan als het medium
bij uitstek dat democratische deugden zoals naasten-
liefde, tolerantie en medemenselijkheid bevordert. De
roman heeft er sinds de achttiende eeuw voor gezorgd
dat we hier in het Westen tolerante, vreedzame burgers
geworden zijn, aldus Rorty, met een groot vermogen
tot zelfrelativering en ironie. Literatuur sensibiliseert,
het is een training in empathie, die, wanneer ze van
jongs af aan wordt toegepast, leidt tot steeds ruimere
cirkels van identificatie. Zonder een populaire roman
als De Negerhut van Oom Tom zou de slavernij in Ame-
rika veel later zijn afgeschaft. Zonder het werk van
Charles Dickens zouden we blind gebleven zijn voor
de keerzijde van het vroege industrialiseringsproces.
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Rorty ziet er niet tegenop om literatuur en filosofie op
dit punt integraal tegen elkaar uit te spelen. Dickens,
zegt hij provocerend, is voor de morele en politieke
vooruitgang van de westerse democratieën van meer
waarde geweest dan het complete oeuvre van Heideg-
ger of Nietzsche. (15)

In deze postmoderne variant van het oude Bildungs-
humanisme wordt de humanitas dus niet alleen gede-
mocratiseerd, maar ook geëmotionaliseerd. Het is niet
langer de ratio maar de emotie, die universeel is. Rede-
neren is onbelangrijk, ethiek berust niet op redelijk-
heid. Je hoeft niet per se slim te zijn om aan deze
humanitas te participeren- het is al voldoende als je
gevoelig bent. Mooier kan het niet, zou je denken. Maar
er blijven een paar lastige vragen liggen, en het ziet er
niet naar uit dat die zich gemakkelijk laten beant-
woorden.
Ten eerste is het de vraag of de literaire empathie waar
het Rorty om gaat (de herkenning van de ander als 'een
van ons') niet vooral een projectie is - eerder het her-
kennen van onszelfin anderen, dan het rechtdoen aan
die ander als ander, om het even wijsgerig uit te druk-
ken. Het is bijvoorbeeld zeer de vraag of de lezer die
zich liet meeslepen door Uncle Toms levensverhaal, wel
zo ontroerd zou zijn geweest door het treurig lot van
de hoofdpersoon, wanneer deze Oom Tom niet een
onwaarschijnlijk nederige christen, maar bijvoorbeeld
een fanatieke voodoo-beoefenaar of een vroege black
muslim geweest zou zijn. Sterker nog, de schrijfster zou
er niet over gepiekerd hebben zo'n personage in haar
boek een sympathieke hoofdrol te geven. Wat ons ont-
roert, met andere woorden, dat zijn wij zelf - er zit een
typisch sentimenteel trekje aan deze vorm van more-
le educatie door literatuur.
En er is nog een ander probleem. De Belgische filosofe
Patricia de Martelaere heeft ooit gewezen op de vreem-
de paradox dat een roman enerzijds fictie is en niet gaat
over echte mensen maar over 'fictionele entiteiten', ter-
wijl we anderzijds volledig geabsorbeerd kunnen raken
door het lezen van die roman.!") De literatuurweten-
schap dacht dit raadsel op te lossen door de veronder-
stelling dat de lezer alleen maar 'deed alsof', in een
zogeheten willing suspension of disbelief Maar elke lite-
ratuurverslaafde weet dat het zo niet gaat. Wij zitten
helemaal niet te doen alsof. In werkelijkheid zijn onze
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emotionele identificaties nooit harder aan het werk dan
in relatie tot zulke zogenaamd 'fictionele' producten. Het
is in het gewone leven dat we voortdurend doen alsof
en bezig zijn met een sl/spension of belief Wij moeten
wel: het minimaliseren van emotioneel engagement is
vaak noodzakelijk om ons te beschermen tegen de
impact van de realiteit. Zouden we het NOS-journaal
werkelijk serieus nemen, dan zouden we het in deze
maatschappij niet lang volhouden. Want het is allemaal
echt gebeurd, al die oorlogen, moorden en bloedba-
den, en het is onverdraaglijk, dus we sluiten ons ervoor
af. Maar in de ervaring van kunst hoeft dat juist niet,
volgens De Martelaere. Via zoiets als een literair werk
kunnen we de ervaring in al haar zintuiglijke en emo-
tionele volheid tot ons toelaten - echter dan echt, juist
omdat het tegelijk niet echt is. Een goed boek moet je
af en toe wegleggen, omdat het te dichtbij komt. Goede
boeken, en kunst in het algemeen, laten je het bestaan
voelen, met een intensiteit waar het gewone leven
meestal bleek bij afsteekt. Het is niet de fictionele
wereld van de kunst, maar de empirische, werkelijke
wereld, die we beleven als door een mist, achter een
sluier.
Wanneer dit waar is, dan is de volgende vraag natuur-
lijk hoe houdbaar onze literair gegenereerde emoties
zijn in de buitenliteraire realiteit - of ze standhouden
wanneer we ons boek hebben neergelegd en de deur
uitgaan. Er lijkt mij alle reden om niet bij voorbaat aan
te nemen dat die twee werelden, literatuur en realiteit,
in de lezer zullen integreren en dat de belezen roman-
liefllebber zich in het gewone leven inderdaad, zoals
Rorty denkt, toleranter, altruïstischer, ruimhartiger, op
zal stellen dan zijn ongeletterde buurman. Juist de
afstand tussen literaire en reële emoties zou een ver-
klaring kunnen zijn voor een fenomeen waarover de
cultuurfilosoof George Steiner zich altijd zo nadruk-
kelijk blijft verwonderen, namelijk dat de gemiddel-
de Duitse kampcommandant er geen enkele moeite
mee had om 's avonds Goethe te lezen, en dan de vol-
gende ochtend weer rustig door te gaan met moorden.
Literatuur, en kunst in het algemeen, kan mensen ver-
anderen. Kunst kan opvoeden tot goede smaak, ze kan
een bijzondere sensitiviteit cultiveren, het innerlijk ver-
rijken, confronteren met Waarheid. Maar kunst verheft
de mens niet in die zin dat je er moreel een beter mens
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van wordt, of een betere burger, of een betere demo-
craat. Het esthetische en het ethische, het schone en
het goede, blijven gescheiden sferen. Het is een ken-
merk van het postmoderne, sentimentele tijdperk dat
emoties overal waar ze zich voordoen onmiddellijk een
ethische rol toegeschreven krijgen - maar misschien
is het niet zozeer werkelijke moraliteit waar we onszelf
mee feliciteren, als wel de geëtaleerde suggestie van
humaniteit - omdat die het zoveelste bewijs levert van
de eigen morele gevoeligheid.!") Vertegenwoordigde
Charles Dickens niet vooral het geweten van de zelf-
genoegzame burger, die de confrontatie met schok-
kende taferelen van armoede en onrecht afkocht door
op zondagmiddag een kopje soep naar de armen te
brengen?

Om terug te komen op het gelijk van Sloterdijk: we kij-
ken tegenwoordig naar de Texas Chain Saw Massacre
in de bioscoop in plaats van naar de bestialiteiten in
de arena, maar de bloederige ledematen vliegen onver-
minderd in het rond. Alles verandert, alles blijft het-
zelfde. Sloterdijk zelf laat in het midden waar dat aan
ligt en lijkt wat nostalgisch gestemd over de ondergang
van het idealistische leesgezelschap. Maar waarom
eigenlijk? Dat het humanistisch vormingswerk door
de eeuwen heen betrekkelijk weinig blijvend succes
heeft laten zien, zowel in zijn klassieke als in zijn bur-
gerlijk-sentimentele variant, was onvermijdelijk. De
ontwildering van de mens door kunst en cultuur, de
verbetering van de menselijke natuur door de omzet-
ting van animalitas in humanitas, moest wel falen - de
aangewende middelen staan in geen verhouding tot
het doel.

Cyborgs in het mensenpark

Waarmee ik bij Sloterdijks biopolitieke argument ben
aangeland, namelijk dat de transformaties van de con-
dition humaine misschien minder met het lezen van
goede boeken samenhangen dan met ontwikkelingen
binnen wetenschap en techniek. In het bijzonder de
biotechnologie opent het perspectief dat we straks naar
believen genetisch kunnen wegmanipuleren wat ons
aan de menselijke natuur niet bevalt - en manipuleer
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je de biologische natuur van de mens, dan verander je
de mens zelf. Het is evident dat het menselijk lichaam
nu al geen 'natuur' meer is. Het is innig vergroeid met
technische media, met brillen, kunstheupen en pace-
makers, auto's en gsm's, laptops en beademingsappa-
ratuur. De nieuwe technologie - ik denk dat we de
gedachtengang van Sloterdijk doortrekken wanneer
we ook de nieuwe informatietechnieken erbij tellen -
zorgt niet alleen voor kwantitatieve uitbreiding, maar
ook voor kwalitatieve verandering van onze levens-
vorm. Wij zijn hard op weg om met z'n allen cyborgs
te worden.
'Cyborg' is een samenstelling uit de woorden cyberne-
tica - de wetenschap van zelfregulerende systemen -
en organisme. Het woord staat voor een vermenging
van menselijk lichaam en technologie. De cyborg is
bekend uit de tv-serie Star Trek, waar een kolonie Borgs
in voorkomt, en uit de bioscoop. In de film Terminator
speelt Arnold Schwarzenegger een bionische moord-
machine, die vanuit de toekomst terugkeert naar het
hedendaagse Los Angeles met de opdracht de moeder
te vermoorden van een toekomstige leider in de oor-
log tussen mensen en cyborgs. In Terminator II is hij
een edele cyborg en probeert hij de mensheid te red-
den van de supergeavanceerde, multidimensionele
cyborg T 1000, die uit vloeibaar kwik bestaat.
Bionische moordmachines zijn niet alleen populair in
Hollywood. Ze verheugen zich ook in de belangstelling
van de NASA en de US-army. Daar wordt al veel langer
geëxperimenteerd met high technology-gevechtssys-
temen die op een nieuwe formule van mens en machi-
ne gebaseerd zijn.

'To overcome the limitations of yesterday's soldier, as
weil as the limitations of automation as such, the mili-
tary is moving towards a more subde man/machine
integration: a cybernetic organism ('cyborg')model of
the soldier, th at combines machine-like endurance
with a redefined human intellect subordinated to the
overall weapons system:

aldus Chris Hables Gray in 'The Cyborg Soldier'.<'8)
Cyborg-soldiers doen het goed als gevechtspiloot, en
dragen zorg voor de precisiebombardementen die we
kennen van de Golfoorlog en andere door CNN geco-

Humanistiek nr.5, 2e jaargang april 200 I

verde oorlogen. Overvloedige collateral damage bewijst
overigens dat ze nog voor verbetering vatbaar zijn.
Een vreedzamer variant wordt aangetroffen in de civie-
le maatschappij, waar de verspreiding van computer-
technologie heeft gezorgd voor de opkomst van
zogeheten 'nieuwe professionals' - account managers,
business consultants, ICT-ers - die via hun computer
gekoppeld zijn aan een 'wereldbrein': een wereldom-
spannend collectief geheugensysteem, waarbinnen mul-
timediale communicatie en polyzintuiglijke
informatieverwerking geïntegreerd zijn. In de populair-
wetenschappelijke pers heeft men hoge verwachtingen
van deze cyborg-professionals.I1') Hun permanente
interactiviteit maakt hen sneller en dynamischer, asso-
ciatiever en holistischer, en zal een totale mutatie op
communicatief en cognitief gebied teweegbrengen, zo
luidt de voorspelling. Ze denken niet meer dogmatisch-
lineair maar pluralistisch-parallel, en oefenen met een
speels, open en multipel type persoonlijkheid, een vrien-
delijke versie van MPS uit de psychiatrie. Hun identiteit
bestaat uit meerdere 'ikken' die naar wens kunnen wor-
den gekozen en gewisseld. De menselijke intelligentie zal
zich in het secundair-orale tijdperk nog aanzienlijk ver-
ruimen, en zich van allerlei nodeloze ballast bevrijden.
Cyborg professionals zullen over meer wijsheid en over
ongekende creatieve vermogens beschikken. Een paar
jaar geleden maakte Microsoft een tv-reclame met de
tekst: Imagine - no age, no race, no gen der, no handicaps.
Is it Utopia? No, it's the InternetYO)

Brein in blik

Weer een flinke stap verder wordt gezet wanneer die
menselijke intelligentie ook letterlijk bevrijd wordt uit
het mensenlichaam en elders ingeblikt wordt, zoals dat
in de toekomstvisioenen van de zogeheten transhu-
manisten gebeurt.(21)Transhumanisten onderscheiden
zich van 'gewone' humanisten doordat ze oude gren-
zen aan de menselijke conditie niet accepteren en op
zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden om zowel de
lengte als de kwaliteit van het bestaan te verbeteren.
Hun meest spectaculaire vertegenwoordiger is Hans
Moravec, die in zijn boek Mind Children uit 1988 uit-
legt dat het op termijn heel goed mogelijk is om de
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menselijke geest te downloaden in een kunstmatig
lichaam dat de beperkingen van het organische
lichaam niet meer bezit. Hij stelt zich een betrekke-
lijk simpele liposuctie-procedure voor, waarbij een
hersenchirurgierobot, die uitgerust is met miljarden
nanoscopisch kleine elektrische en chemische sen-
soren, laag voor laag de hersenen afschraapt en een
computersimulatie maakt van alle fysische en chemi-
sche processen in het breinweefsel. Die wordt geko-
pieerd naar het mechanische brein van een robot. En
als dat lukt, wordt een oude droom werkelijkheid en
zijn we geslaagd in het kunstmatig genereren van
leven. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de menselijke
geest inderdaad begrepen kan worden als een soort
immaterieel fluïdum, in termen van geformaliseerde,
programmeerbare informatie - en dat menselijke intel-
ligentie losgedacht kan worden van het lichaam en bij-
behorende gevoelens en emoties, zodat niet langer
belangrijk is of dat lichaam van organische of van sili-
coon-componenten is gemaakt.(22)Dit is het moment
waarop de meeste neurobiologen afhaken, maar voor
Moravec is het geen punt meer: hij verwerpt elk wezen-
lijk onderscheid tussen een cybernetisch mechanisme
en een biologisch organisme. Hij denkt bovendien dat
de nieuwe hybrides zich in de toekomst zelfstandig zul-
len repliceren en de macht zullen overnemen. Biologi-
sche levensvormen overleven volgens hem namelijk
zelden de komst van een superieure soort.
De gedachte dat wij, ongemodificeerde stervelingen,
onze eigen technologie niet zullen overleven, is ook
elders populair. Een tijdje terug kon u de Maastricht-
se professor Van den Herik in debat met Paul Witte-
man zien verdedigen dat intelligente robots niet alleen
beter kunnen schaken, maar straks ook beter zullen
kunnen voetballen dan wij, dat ze beter politieke en
morele beslissingen zullen kunnen nemen, en dat ze
de mens ook op emotioneel terrein moeiteloos zullen
verslaan. In het jaar 2015 zal zich in het Torentje geen
opvolger van Kok of ]orritsma bevinden, maar een
intelligente robot. Wat wij mensen hier dan nog moe-
ten, is niet helemaal duidelijk - misschien laten ze ons
met rust, maar het is ook mogelijk dat de nieuwe intel-
ligenties ons zullen degraderen tot slaven of huisdie-
ren, suggereerde Van den Herik. Of dat ze iets nog
ergers in petto hebben.
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In haar recente boek: How We Became Posthuman
(1999) heeft de Amerikaanse wetenschapsfilosofe Kat-
herine Hayles een interessante kritiek geleverd op de
metafysische ambities waardoor deze nieuwe cyborg-
antropologie gedragen wordt.(23)Het zijn, zegt Hayles,
jongensdromen - de oude dromen van het modernis-
me in een nieuw postmodern jasje. Ze komen voort uit
dezelfde cartesiaanse angst voor materialiteit, licha-
melijkheid en eindigheid; uit dezelfde ontkenning dat
wij niet alleen een lichaam hebben maar ook een
lichaam zijn. Ze hanteren dezelfde reductie van men-
selijke cognitie tot waardevrij combineren en deduce-
ren; dezelfde mythe van een autonome geest,
opgesloten in de materie, maar voorbestemd om vrij
te zijn in een onbegrensde virtuele wereld; dezelfde
illusie van controle over de werkelijkheid; hetzelfde
utopische verlangen naar onkwetsbaarheid en uit-
schakeling van toeval en tragiek. Visioenen als die van
Moravec vormen dan ook niet een breuk, maar een
ongereflecteerde voortzetting van de moderne subject-
metafysica, inclusief de pre-oedipale almachts- en vol-
maaktheidsfantasieën die erbij horen.!")
Wie zich door de hedendaagse filosofie laat wijsma-
ken dat wij hebben afgerekend met het utopisme en nu
in het post -utopische tijdperk leven, zou zich dus wel
eens kunnen vergissen. Wij zijn intussen alweer in een
nieuwe utopie terechtgekomen, die prettig spoort met
de neo-liberale belofte van een eeuwigdurend luilek-
kerland en met de voortschrijdende privatisering en
commercialisering van de gezondheidszorg in de
marktdemocratie. De nieuwe utopie is niet meer geba-
seerd op de gedachte van politieke perfectioneerbaar-
heid van de samenleving, maar op de bio-techno-
logische perfectioneerbaarheid van de menselijke
soort. Het marktpotentieel van de biotechnologie is
gigantisch: de bio-farmaceutische industrie, het mili-
tair apparaat, de grote verzekeraars - ze zijn allemaal
van de partij. En iedereen is razend enthousiast. Zoals
de Franse wetenschapssocioloog Bruno Latour het uit-
drukt:

'Het publiek klapt, de patiëntenverenigingen willen
nog meer haast, de grote concerns doen er een schep-
je bovenop, de postmodernisten zijn blij dat de cyborg
er aan komt, en allemaal roepen ze in een groot sado-
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masochistisch koor: Ja, dames en heren biologen, geeft
u ons alstublieft een ander lichaam, een eigen wil heb-
ben we al niet meer!'

Het tijdperk van de biopolitiek is eindelijk aangebro-
ken, volgens Latour. Het knip- en plakwerk met gene-
tisch materiaal is begonnen, de prenatale selectie komt
al op gang. Alleen de vraag is: waar, hoe, en door wie
wordt bepaald hoe de nieuwe mens eruit gaat zien?

Huiselijk verkeer

Het wordt tijd om deze vraag weer terug te koppelen
naar Sloterdijk, en diens vaststelling dat de mens niet
alleen een wezen is dat ontwerpt, maar ook een wezen
dat ontworpen wordt - dat vrijheid en onvrijheid, telen
en temmen, ontwerpen en onderwerpen in de geschie-
denis samengaan. De humanitas impliceert altijd dat
de mens voor de mens een hogere macht vormt, aldus
Sloterdijk. Hij zegt er ook nog bij dat het humanisme
op die dubbelzinnigheid van de menselijke conditie
geen antwoord heeft.
Maar - zou je je af kunnen vragen - maakt het zich daar
eigenlijk wel zorgen over? Stond dit thema ooit op de
humanistische agenda - En als dat niet zo is - waar
houdt het humanisme zich dan wel mee bezig? Wat wil
het humanisme eigenlijk, in het jaar 2000? Ter oriën-
tatie heb ik het programmatische boekje Werken met
waarden (2000), een recente uitgave van het Huma-
nistisch Verbond, erop nageslagen,!")
Een humanist, leert Werken met Waarden, is een
levenskunstenaar, maar ook begaan met de rest van de
wereld; hijlzij kiest voor autonomie maar ook voor
solidariteit; voor zelfzorg, maar ook voor zorgen voor
anderen. Voor schoonheid en stijl, maar ook voor
sociale rechtvaardigheid. Hard werken en genieten,
maar ook onthaasten en niet meedoen met de pres-
tatiemaatschappij. Bruggen slaan, maar ook beddin-
gen creëren. De beweging is open, breed en pluriform.
In de eenentwintigste eeuw wil het humanisme nog
breder worden, lees ik in de '21 agendapunten voor de
21e eeuw': nog meer dialogen openen, nog meer keu-
zes maken. Welke keuzes zouden dat zijn - bijvoorbeeld
op het gebied van de biotechnologie?
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Over biotechnologie vond ik niets op de agenda, over
technologie een piepklein item. Het komt erop neer dat
de mens steeds meer kennis en macht over de aarde
en al het levende zal krijgen. 'Met auto, boot of vlieg-
tuig kunnen we elke plek op aarde bezoeken, (".) Inter-
net en email geven ons (.,,) grote invloed op de wereld
(... ) We moeten de kennis uit techniek en biologie
gebruiken om (... )de levenskwaliteiten op aarde ver-
groten, voor onszelf en voor anderen ..., aldus de tekst
op pagina 38. Het is onmogelijk om het met dit sym-
pathieke voornemen oneens te zijn - zoals vrijwel alle
voornemens op de agenda zo weinig controversieel zijn
dat ze automatisch instemming genereren. Niettemin
onttrekt het huiselijke, homogeniserende gebruik van
het woordje 'we' intussen twee belangrijke punten aan
het oog. Het eerste is dat er voor het verhogen van de
levenskwaliteit voor onszelf - 'maar ook voor anderen'
- politieke beslissingen nodig zijn, en dat het boekje
zwijgt als het graf over alles wat met alledaagse poli-
tiek, macht en belangentegenstellingen te maken heeft
- waardoor het misverstand in de hand wordt gewerkt
dat het etaleren van goede bedoelingen belangrijker
zou zijn dan het daadwerkelijk realiseren ervan.
Het tweede punt is dat technologie iets anders en veel
meer is dan alleen macht over de aarde en invloed op
de wereld. Technologie heeft te maken met hoe de
sociale orde wordt ervaren, met hoe de toekomst wordt
ontworpen. Technologie is niet neutraal, maar behelst
een impliciet beeld van de mens en van 'het goede
leven', en het is belangrijk om die impliciete vooron-
derstelling kritisch tegen het licht te houden. Het curi-
euze is dat dat in de jaren tachtig nog gebeurde. In 1985
publiceerde de biologe en wetenschapstheoretica
Donna Haraway haar Cyborg Manifest, waarin ze het
concept van de cyborg inzette als een metafoor om de
verborgen interpretatiekaders van onze door techno-
scÎence beheerste sociaal-politieke werkelijkheid aan
het licht te brengen.(27)De nieuwe hybrides vroegen vol-
gens haar om een nieuw ontologisch vocabulaire.
Cyborgs, schreef ze, kennen geen oorsprongsmythe en
geen uiteindelijk doel, ze hebben geen eenduidige
identiteit, geen Aristotelische substantie, geen gefixeer-
de ontologische kwaliteiten. Hun potentiële subversi-
viteit ligt erin dat het monsters zijn, onbestaanbare
tussenproducten, die ons aanmoedigen om de gren-
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zen van de gemeenschap opnieuw te doordenken en te
herdefiniëren, en ons in één judobeweging door te
bevrijden van metafysische dualismen die in princi-
pe discriminerend zijn. Hara\vay noemde expliciet drie
van zulke dualismen, die onder invloed van de bio-
technologie en de informatisering steeds vager aan het
worden zijn, namelijk die tussen dier en mens, tus-
sen organisme en artefact, en tussen materiële en
immateriële werkelijkheid. De belofte van de techno-
logie was volgens haar dat de scheidslijnen op biolo-
gisch, op fysiek en op voortplantingsgebied steeds
minder relevant zouden worden en dat in de toekomst
gelijkwaardiger verhoudingen tussen man en vrouw,
jong en oud, hetero en homo, zouden kunnen ontstaan.
Er zijn geen vaste ontologische demarcaties, er is geen
'natuurlijke', oorspronkelijke mens - we blijven einde-
loos transformeerbaar, we hebben onze grenzen zelf
geconstrueerd, we kunnen ze zelf ook weer verschui-
ven, volgens Hara\vay - een stelling waar Sartre het van
harte mee eens geweest zou zijn.
In de jaren tachtig vormde de cyborg dus nog een aan-
sporing om kritisch na te denken over de implicaties van
de nieuwe technologieën voor het menselijk zelfbegrip.
Hara\vay gebruikte hem bovendien als intellectueel
embleem om de massieve weerstand tegen de techniek,
die zo typerend was voor feministisch geïnspireerde
analyses van de linkse cultuurkritiek, wat af te zwakken.
Vijftien jaar later is de technofobie van vroeger inder-
daad vervangen door een haast technofiel te noemen
houding - maar van de cultuur-kritische inzet van
Haraway is niets meer over. In intellectueel Nederland
zijn de Grote Verhalen voorbij, de ideologische veren
zijn afgeschud, de pragmatische generatie heeft' inmid-
dels de kritische generatie definitief en op alle fronten
afgelost. Het post -politieke tijdperk is aangebroken.
Voor 'intellectuelen' valt er niet zo gek veel meer te
doen - en dat is nog eufemistisch uitgedrukt. Het
begrip 'cultuurkritiek' is, evenals het begrip 'intellec-
tueel', een tragikomisch cliché geworden. De Val van
de Muur maakte een eind aan het krediet en het zelf-
vertrouwen van links. De nieuwe economie deed de
rest. Sinds intellectuelen er, door Bolkestein en ande-
ren, van beschuldigd werden dat ze fout waren na de
oorlog, praktiseren ze een collectief geheugenverlies
en ijveren voor rehabilitatie. Aan de universiteiten is
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de filosofie in handen gevallen van specialisten die
voornamelijk aan hun CV werken. Het ideologisch
debat is een museumstuk geworden, de disciplines die
er ooit de munitie voor leverden (de sociologie, socia-
le filosofie, filosofische antropologie en wetenschaps-
kritiek) zijn gemarginaliseerd of verdwenen. De
linguistic tum in de filosofie is gevolgd door een cul-
turele wending en die weer door een pragmatische, en
bij die laatste draai heeft de filosofie zichzelf effectief
uit de publieke, sociaal-politieke sector verbannen
naar het privé-domein. Dezelfde filosofen die vijftien
jaar geleden nog een 'ontologie van het heden' bedre-
ven, zweren nu bij Machiavelli. Terwijl de ethiek bloeit
als nooit tevoren is de politieke en sociale reflectie in
Nederland gereduceerd tot een toegepaste, praktijk-
georiënteerde onderneming, zoals uit de recente her-
oriëntatie van het tijdschrift Krisis valt op te maken.
Ideeën zijn niet meer nodig, intellectuelen kunnen rus-
tig professionals worden.(28

)

Maar door hun zelfopgelegd verbod op een inhoude-
lijke filosofische oriëntatie, slagen de praktijkgerich-
te professionals er zelden meer in hun deelstudies te
verbinden met een analyse die in een breder macro-
perspectief staat. De kritische functie die van ideeën
nog wel eens uit kan gaan, is verdampt. Meer dan een
agenda die uit geruststellende slogans bestaat, hebben
ze dan ook niet te bieden. Onverschillig ofhet nu gaat
over de toekomst van de gentechnologie, over de eco-
nomisering van de kunstensector, over de opheffing
van de sociale staat of over de verandering van de uni-
versiteiten in autoritair bestuurde en commercieel
gesponsorde ondernemingen voor flexwerkers, de
Nederlandse intellectueel zegt sussend dat het allemaal
zo'n vaart niet lopen zal en vertrouwt intussen klak-
keloos op de onzichtbare hand van de markt, van de
wetenschap en van de technologische vooruitgangY')
Zo worden filosofen, en intellectuelen in het algemeen,
de technocratische begeleiders van ontwikkelingen
waar ze inhoudelijk niets meer over te melden hebben.

Slot: Posthumanisme

Ik heb in deze oratie afstand genomen zowel van het
idealisme van de humanistische Bildungsburgers als
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van het toekomstontwerp van de transhumanistische
biotechnologen, en ze geanalyseerd als twee variaties
op het thema 'humanistische argeloosheid' (Sloter-
dijk); twee manieren waarop het humanisme niet
gered kan worden. Ze zijn symptomatisch voor com-
plementaire trends in het postmodernisme: zelfge-
noegzaam sentimentalisme enerzijds, ongereflecteerd
sciëntisme anderzijds. Maar een negatieve positie-
keuze is natuurlijk niet genoeg. Daarom nu iets posi-
tiefs.
Mijn positieve suggestie is dat het tijd wordt om de
intellectuele verlamming te boven te komen en het filo-
sofische vacuüm weer op te vullen. Reanimatie van de
intellectuele reflectie zou kunnen vertrekken vanuit de
politieke vraag waar Sloterdijk in zijn lezing, via excur-
sies naar Plato en Nietzsche, telkens op terug blijft
komen, namelijk: Wie zullen straks de nieuwe 'opvoe-
ders' van de mensheid zijn? Welke elite gaat straks de
(genen van de) nieuwe mens selecteren, wie gaat wie
ontwerpen?
Politieke issues als deze demonstreren de onmisbaar-
heid van een Kritische Theorie nieuwe stijl - en ik wijk
hier expliciet af van Sloterdijk, zij het meer van de let-
ter dan van de geest van zijn tekst. Sloterdijk heeft de
Frankfurters samen met de communicatiefilosofie van
Habermas doorgespoeld - ten onrechte, lijkt mijyol
Er is, meer dan ooit, een kritische theorie nodig: een
maatschappelijk geïnformeerde en door politieke
ideeën geïnspireerde filosofie, die de postmoderne
samenleving tegen het licht houdt en onderzoekt hoe
de mechanismen van markt, media en technologie op
alle niveaus ons leven bepalen. Een posthumanistische
filosofie, die zich niet opsluit binnen het tekstuele
paradigma van de geesteswetenschappen en die zich
ook niet verschuilt op de werkvloer van de gezond-
heidszorgers, zoals de 'empirische filosofie' wil, maar
die zich in nauw contact met de praktijk van kunst,
politiek en wetenschappen ontwikkelt, zonder haar
filosofisch potentieel met het badwater weg te spoelen.
Filosofie is geen overbodige luxe. Vrijwel alle begrip-
pen waarvan we ons bedienen bij het denken over de
mens, krijgen een nieuwe urgentie in het licht van de
nieuwe technologieën en moeten opnieuw worden
doordacht. Leven, werk, vermaak, ziekte, geboorte,
dood, alle fundamentele life-events zullen door de infil-
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tratie van de technologie en de markt nog verder
getransformeerd worden; de verhouding tussen het
private en het publieke zal nog verder verschuiven. Het
lijkt mij verstandig op dat proces van verschuiving en
transformatie een posthumanistisch perspectief te ont-
wikkelen. De oude vragen: wie we zijn, wat we hier
eigenlijk doen, hoe we willen leven (c.q. hoe we hier
kwamen, of we hier willen blijven, waar de uitgang is),
zullen opnieuw gesteld moeten worden, maar nu in
een veranderde technologisch-culturele context. Of er
antwoorden op zijn weet niemand. Maar, zoals Sloter-
dijk zegt,

'( ... ) het is kenmerkend voor de humanitas dat men-
sen voor problemen geplaatst worden die te zwaar voor
hen zijn, zonder dat ze het zich kunnen permitteren ze
vanwege hun zwaarte niet aan te pakken. Deze pro-
vocatie van de mens door het onontkoombare, dat
tegelijk niet te overmeesteren is, heeft al sinds het
begin van de Europese filosofie een onvergetelijk spoor
achtergelaten - en misschien is de filosofie zelf wel dit
spoor in breedste zin ...'!311

In het algemeen dienen woorden die beginnen met het
dramatische voorvoegsel post vermeden te worden.
Maar voor het posthumanisme wil ik een uitzondering
maken. Het post van posthumanisme betekent niet dat
wij het humanisme definitief achter ons moeten laten.
Het betekent wel dat er moet worden nagedacht, zoals
Sloterdijk zegt, over 'een humaniteit aan gene zijde van
de humanistische argeloosheid',!"1 Het betekent dat
het humanistisch erfgoed kritisch moet worden door-
gelicht, en dat we terug moeten naar de oorspronke-
lijke inzet ervan.
Die oorspronkelijke inzet is niet de verheffing, vere-
deling, verleuking of transhumanisering van de mens-
heid, maar een geradicaliseerde humanitas - zoals die
onder meer door Sartre, maar ook door Donna Hara-
way,geformuleerd is. Een humanitas die vertrekt van-
uit een gepast wantrouwen jegens de menselijke
natuur en vanuit de erkenning van onze relatieve
machteloosheid, in een materiële werkelijkheid die
vele malen complexer is dan wij doorhebben. Maar die
niettemin vasthoudt aan de filosofische gedachte dat
mensen in laatste instantie zelf definiëren wie ze zijn,
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zelf hun waarden articuleren, hun toekomst ontwer-
pen - en dat zij dat doen tegen de dwang, het confor-
misme en de collectieve inauthenticiteit van een
disciplinerende sociaal-economische orde in.!")
Let op het woordje ontwerpen. Het is niet de ratio maar
de imaginatio, de creatieve verbeeldingskracht, die in
de wereld betekenis en samenhang ontdekt en aan de
existentie vorm en inhoud geeft. Ontwerpen is een
kunst - een levenskunst, voor wie in termen van het
humanistische programma voor het jaar 2000 wil blij-
ven spreken. Het is de kunst om ruimte te scheppen
voor een subjectiviteit die niet het product is van dis-
ciplinering, maar van stilering.!l4) De kunst om door

de herrie heen te blijven luisteren naar een tegenstem.
Zo opgevat is de levenskunst een verzetspraktijk. Dat
lijkt mij de enige invulling van het begrip levenskunst
die niet bij voorbaat vrijblijvend is.
Terwijl de wereld steeds meer op een op hol geslagen
achtbaan gaat lijken, is het de taak van een posthu-
manistische levenskunst om zich consequent te ver-
zetten tegen de vernietiging van de subjectiviteit en de
karikatuur van vrijheid, die ons door de markt en de
media wordt voorgehouden. Algemener gesteld is het
de taak van kunst en filosofie de ruimte van de ima-
ginatio open te houden en ons te herinneren aan het
vrije ontwerp dat wij zijn - juist in een tijdperk waar-
in de economische welvaart suggereert dat het men-
selijk bestaan vanzelf al de goede kant op rolt.

Heleen Poft doceert wijsbegeerte aan de Universiteit Maast-
richt en is als hoogleraar Kunst & Samenleving in humanis-
tisch perspectief vanwege de Stichting Socrates verbonden aan
de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Noten

Deze intro ontleent inspiratie aan G.Groot (red.) De uit-
gelezen Sartre, Lannoo Tielt en Boom Amsterdam, 2000;
HAF. Oosterling & A.W.Prins (red.), Humanisme of Anti-
humanisme? Een debat, Rotterdamse Filosofische Stu-
dies 1991; en Alain Finkelkraut, De Verloren Beschaving,
Contact, Antwerpen/Amsterdam 1997.
L'existentialisme est un humanisme, Nagel, Parijs 1946.
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Nederlandse vertaling van Caspar Hendriks: Over het
existentialisme, Bruna, Utrecht 1967. Ook in Groot
(2000), onder de titel: Existentialisme is humanisme.
Michel Foucault, Dits et Ecrits, Gallimard, collo Bibli-
othèque des sciences humaines, dl. I\!, 1984,686
Zowel in de katholieke als in de structuralistische kritiek
wordt Sartre veelvuldig opgevoerd als een voluntarist,
als iemand die er een cartesiaans begrip van rationali-
teit en vrijheid op na zou houden. Ten onrechte: Sartres
autonome subject is zeker niet dat van Descartes, en wie
Sartres filosofisch vocabulaire interpreteert met een tra-
ditionele bril op, mist de ingrijpende herformuleringen
die antropologische basisopposities zoals lichaam-geest,
vrijheid-determinisme, actief- passief, emotie- rationali-
teit, hier inmiddels hebben ondergaan.
La nausée, Gallimard, Paris 1938. Walging, Bruna, Utrecht
1965,124-l31
Marco Oostdijk (red.), Werken met Waarden Levenskunst
en maatschappelijke betrokkenheid in de 21 e eeuw,
Boom/Humanistisch Verbond, Amsterdam 2000, 13
Met dank aan Henk Oosterling & Awee Prins: Existen-
tialisme Herdacht - de Rennies voorbij?, in dez. (red.)
Existentialisme en Humanisme in Postmoderne Tijden.
Sartre, Camus en Bataille Herdacht. Rotterdamse Filoso-
fische Studies 1998. Zie ook in deze bundel: Awee Prins,
Is het existentialisme wel een humanisme? jean-Paul
Sartre over de grenzen van de vrijheid en de verant-
woordelijkheid,15-33
Vergelijk over de humanitas: P.H.j.M.Derkx, Wat is huma-
nisme? Hoofdlijnen in de Europese humanistische tra-
ditie en hun actuele betekenis, in P.Cliteur en D.j. van
Houten (red.), Humanisme. Theorie en praktijk. De Tijd-
stroom, Utrecht, 1993.

Voor een vergelijkbare kritiek op het klassieke en moder-
ne humanisme, zie Hans Achterhuis, Van Moeder Aarde
tot ruimteschip: humanisme en milieucrisis, in dez.
Natuur tussen mythe en techniek, Ambo/Baarn 1995,52-
60, en Harry Kunneman, Humanisme en postmoder-
nisme, in Paul Cliteur & Douwe van Houten (red.),
Humanisme. Theorie en Praktijk. De Tijdstroom, Utrecht
1993,65-81

10 Ger Groot spreekt hier overigens, vanuit een duidelijk
verschillend politiek parti pris, van een 'berucht bloed-
dorstig' voorwoord, en een 'verheerlijking van de onbe-
reflecteerde daad' (Groot 2000, 39).
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11. In NRC-Handelsblad,juli 2000

12. Peter Sloterdijk, Regels voor het Mensenpark, Boom

Amsterdam 2000,45

" Een representatief overzicht van de reacties is te vinden
in de Nederlandstalige bundel Regels voor het mensen-
park. Kroniek van een Debat, Boom Amsterdam 2000
waarin behalve Sloterdijks lezing ook zijn open brief aan
Habermas,en een aantal reacties uit binnen- en buiten-
land zijn opgenomen.

11 Voor een nadere introductie zie Maria Kardaun, Der
Mimesisbegriff in der griechischen Antike. Neubetrach-
tung eines umstrittenen Begriffes als Ansatz zu einer
neuen Interpretation der platonischen Kunstauffassung.
Verhandelingen der KNAW, Nieuwe Reeks deel 153,

Amsterdam/New Yorkl Oxford/Tokyo 1993.
IS 'Heidegger, Kundera, and Dickens' in Richard Rorty, Phi-

losophical Papers Volume 2, Cambridge University Press
1991,66-84

16 Patricia de Martelaere, 'Echter dan werkelijk. Over 'fictie'

in de literatuur'. In: dez., Een verlangen naar ontroost-
baarheid. Over leven, kunst en dood, Meulenhoff Amster-
dam/Kritak Leuven, 1993. Vgl. ook: Patricia de

Martelaere, De voorbeeldige schrijver, in: Verrassingen.
Essays, Meulenhoff Amsterdam 1997

11. Rorty zelf opent overigens in zijn laatste boek, Achieving
our Country (1998), de aanval op Amerikaanse auteurs
als james Baldwin, Thomas Pynchon, Leslie Silko en
anderen, omdat die in een eenzijdig negatieve visie op
het beloofde land zouden volharden en zich zouden
afsluiten voor de positieve kanten van Amerika. Ze bij-
ten zich vast in historische episodes als de slavernij, het
uitroeien van de natives of in dystopische fantasieën van
een verloederd Amerika in de greep van louche, maffia-
achtige ondernemingen, zegt Rorty, en demoraliseren
daarmee de burger - terwijl schrijvers en intellectuelen
ons juist zouden moeten helpen om weer trots op de
natie te zijn: de bakermat immers van de Westerse demo-
cratie. Waarmee hij een interessant bewijs levert voor de
stelling dat de wijsbegeerte, ook in het derde millenni-
um, een voetnoot blijft bij Plato.

18 Chris Hables Gray, 'The Cyborg Soldier: The US Military
and the Post-modern Warrior, in Les Levidow & Kevin
Robins (ed.), Cyborg Worlds. The military information
society, London, Free Association Books, 1989,43-73

19. j.P.M. Schrijvers, De cyborg-professional, in Opleiding &
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Ontwikkeling, tijdschrift over opleiden in arbeidsorgani-
saties, Vol. 13, aft.lI2, 2000, 26- 30

10. Voor een kritiek op deze cyber-euforie, zie onder meer

Slavoj Zizek, Cyberspace of de ondraaglijke sluiting van
het bestaan, in dez., Het subject en zijn onbehagen, Boom
Amsterdam 1997,145-188

21. Voor een uitvoeriger introductie tot het transhumanis-

me: jos de Mul, Transhumanisme ? de convergentie van
evolutie, humanisme en informatietechnologie, in Gert

van Dijk & André Hielkema (red.), De menselijke maat.
Humaniteit en beschaving na 2000, De Arbeiderspers,
Antwerpen/Amsterdam 1999

22 Een uitvoeriger kritiek op dit paradigma is te vinden in
Maarten Coolen, Totaal verknoopt. Internet als verwer-

kelijking van het moderne mensbeeld. Zie Y.de Boer & j.
Vorstenbosch (red.), Virtueel Verbonden. Filosoferen over
cyberspace, Parresia Amsterdam 1997,28-60. Ook het
werk van neurobiologen als Antonio Damasio of joseph

Ledoux kan worden gezien als een radicale kritiek op
deze Al-versie van menselijke intelligentie.

23 N. Katherine Hayles, How we became Posthumarl. Virtu-
al Bodies in Cybernetica, Literature, and Informaties. The

University of Chicago Press, Chicago & London, 1999
24 Hoewel transhumanisten zich nog wel eens beroepen op

Nietzsches Uebennensch (zie De Mul 1999), valt er een
opmerkelijk verschil te constateren tussen diens tragisch-
dionysische Amor Fati en de neurotische controlebe-
hoefte van de transhumanisten die toeval, noodlot,
lichamelijkheid en dood op termijn compleet wensen uit
te bannen uit het menselijk bestaan.

25. Bruno Latour, in Le Monde des Débats, november 1999
26. Marco Oostdijk (red.), Werken met Waarden, Levenskunst

en maatschappelijke betrokkenheid in de 21 e eeuw.
Boom/Humanistisch Verbond, Amsterdam 2000

27. Donna Haraway, 'A Cyborg Manifesto: Science, Techno-
logy, and Socialist- Feminism in Late Twentieth Century'

in Donna Haraway (ed.) Simians, Cyborgs and Wamen.
The Reinvention of Nature. London: Free Association
Books 1991, 149-182. De term 'manifest' is een verwij-
zing naar het Communistisch Manifest van Marx uit 1848.
Wat Haraway met Marx verbindt is dat beiden een soci-
aal-economische analyse van de samenleving geven en
daarbinnen de actieradius voor een revolutionair sub-
ject definiëren. Haraways subject is inmiddels gefrag-
menteerd, conform de diverse soorten onderdrukking
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(van ras, gender, seksuele preferentie, klasse) die worden

gethematiseerd door de 'nieuwe sociale bewegingen' van

de jaren tachtig.
28 Krisis, voorheen een tijdschrift voor filosofie, is sinds het

eerste nummer van het jaar 2000 een tijdschrift voor
'empirische' filosofie geworden. Zie voor een kritische
analyse van deze wending: René Gabriëls, Simsalabim-

bambasaladusaladim. Over grote woorden. In Krisis
2000, Jg.I, m.l, 89-108. Gabriëls beargumenteert dat de
'radikale immanentie' van de empirische filosofie te ver

is doorgeslagen en houdt een pleidooi voor het zoeken
naar een nieuwe invulling van de 'grote woorden' uit het
vocabulaire van de filosofie, juist omdat het empirisch

onderzoek zichzelf voortdurend in die richting.
" Opmerkelijk is dat ook speciaal daarvoor aangestelde

intellectuelen geen heil meer zien in het stimuleren van
politieke discussies. Het Rathenau-Instituut bijvoor-
beeld, dat maatschappelijke debatten entameert over
vraagstukken die samenhangen met technologische ont-
wikkelingen, publiceerde in Vrij Nederland van 19 augus-
tus 2000 een reactie op de politieke oproep (van Thom
de Graaf) om 'meer debat' over de genetische revolutie
met als kop:'Een algemeen debat over genetica is onzin'.
Waar zou zo?n algemeen debat over biotechnologie ook
toe moeten leiden, vragen de auteurs zich af: de geneti-
sche revolutie verbieden is net zo onzinnig als een ver~
bod op slecht weer. Politici moeten zich eerst maar eens
beraden op de politieke speelruimte die ze hebben (ken-
nelijk wordt die door de schrijvers minimaal geacht). Als

ze dat per se wil mag de politiek zich vervolgens in drie
'deelproblemen' verdiepen. Zie Gert van Dijk en Lydia
Sterrenberg, Een algemeen debat over genetica is onzin,
in VN 19.8.2000. Vergelijk ook Hans Achterhuis, Fran-
kenstein revisited, in M-magazine van NRC-Handelsblad,
september 2000, die tegen het einde van een informatief
artikel naar aanleiding van Bill Joy's 'Waarom de toe-
komst ons niet nodig heeft' de geruststellende sugges-
tie doet dat ons voedsel in de toekomst wel
nanotechnologisch geproduceerd zal zijn, maar dat het
'geen al te gewaagde voorspelling (is) om ervan uit te
gaan dat genetisch gemodificeerd voedsel tegen die tijd
in enigerlei vorm ingeburgerd zal zijn en dat we ietwat
meewarig terug zullen kijken op het - achteraf natuur-
lijk weer overdreven - verzet ertegen.' (M, september
2000,27). Progressieve wetenschappers versus overdre-
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ven angstige burgers - dat is de tegenstelling die in de

meeste artikelen de toon zet. Dat er nog andere partijen
en belangen in het spel zijn, bijvoorbeeld die van Mon-
santo of andere biotech-concerns bij wie die progressie-

ve wetenschappers in dienst zijn, speelt in Nederland -
anders dan in de rest van Europa en in de VS - nauwe-
lijks een rol in de meningsvorming. In geen ander Euro-

pees land wordt de biotechnologische toekomst dan ook
met zoveel vertrouwen tegemoet gezien.

JIJ Een huwelijk tussen Adorno's high culture Frankfurter
Schule en bijvoorbeeld de Birmingham School van Stu-
art Hall die dankzij Raymond Williams juist gespeciali-
seerd is in populaire cultuur, zou best vruchtbaar en

voorspoedig kunnen zijn.
31 P.Sloterdijk, Regels voor het Mensenpark, Boom,Amster-

dam 2000,40
J1. ibidem,38

3J. Vgl. Dorien Pessers, De Volkskrant, 31.10.2000
34 De formule is van Foucault. Nietzsche's 'grote stijl', een

praktijk voorbij de oppositie vrijheid-determinisme,
komt er ook dichtbij.
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Het neo-humanisme
van Heleen Pott

Harry Kunneman

De oratie waarmee Heleen Pott haar Socra-
tesleerstoel aan de Erasmus Universiteit
heeft aanvaard, vormt niet alleen een hel-
der en fraai geschreven betoog. De oratie
stelt ook een aantal vragen op scherp die
voor de ontwikkeling van het humanisme
in ons land van groot belang zijn.
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De titel van haar oratie en het eerste deel van haar
betoog zouden de indruk kunnen wekken dat volgens
Pott de dagen van het humanisme geteld zijn. Het laat-
ste humanistisch-filosofische manifest dateert al weer
van vijfenvijftig jaar geleden, stelt zij, en het is vandaag
de dag 'niet echt cool meer om humanist te zijn'. Het
optimistische ideaal van de hllmanitas is verbleekt in
het licht van de gruwelen die de twintigste eeuw ons
gebracht hebben. Pott onderschrijft dan ook de con-
clusie van Peter Sloterdijk dat het humanistische Bil-
dungsproject op een mislukking is uitgelopen: '...de
verbetering van de menselijke natuur door de omzet-
ting van animalitas in hllmanitas moest wel falen - de
aangewende middelen staan in geen verhouding tot
het doel.' Ook de biotechnologische uitweg waarover
Sloterdijk speculeert, belooft in haar ogen weinig
goeds. De nieuwe utopie van de bio-technologische
perfectioneerbaarheid ontkent eindigheid en sterfe-
lijkheid en vormt bovendien een voertuig voor de
belangen van de bio-farmaceutische industrie, het
militair apparaat en de grote verzekeraars. Intussen
wentelt het humanisme in ons land zich als vanouds
in mooie gedachten over de mens en over de onschuld
van technologische ontwikkelingen. Tot overmaat van
ramp zijn ook de kritische intellectuelen hier ten lande
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in slaap gesukkeld: 'de pragmatische generatie heeft
inmiddels de kritische generatie definitief en op alle
fronten afgelost'. Filosofen en intellectuelen worden tot
'de technocratische begeleiders van ontwikkelingen
waar ze inhoudelijk niets meer over te melden hebben:
Het post-politieke tijdperk is aangebroken.
Gelukkig is er tenminste nog één hoogleraar overge-
bleven, of op het toneel verschenen, die de banier van
de filosofische kritiek onverschrokken hoog blijft hou-
den, zij het niet meer in naam van het humanisme maar
in naam van het posthumanisme. 'Vrijwel alle begrip-
pen waarvan we ons bedienen bij het denken over de
mens krijgen een nieuwe urgentie in het licht van de
nieuwe technologieën en moeten opnieuw worden
doordacht.. ..de oude vragen zullen opnieuw gesteld
moeten worden, maar nu in een veranderde technolo-
gisch-culturele context'. Tot slot reikt Pott enkele hand-
vaten aan voor deze doordenking. Daar is in de eerste
plaats een 'kritische theorie' voor nodig van Frankfur-
ter snit en in de tweede plaats verbeeldingskracht, om
gestalte te kunnen geven aan 'een subjectiviteit die niet
het product is van disciplinering, maar van stilering'.
Kritische theorie en door verbeeldingskracht gevoede
levenskunst, opgevat als verzetspraktijk, vormen zoge-
zien de kern van het posthumanistische perspectief dat
Pott voor ogen zweeft.
Daarmee heeft Heleen Pott een interessant program-
ma uitgestippeld voor haar onderzoek de komende
jaren en bovendien een prikkelende bijdrage geleverd
aan de discussie over de ontwikkeling van het huma-
nisme en de humanistische beweging in ons land. Haar
stelling dat de veranderde technisch-culturele context
waarin wij leven een herijking van centrale filosofische
en humanistische noties noodzakelijk maakt, kan ik
van harte onderschrijven. Dat is niet alleen een cen-
trale inzet van het postmoderne denken, maar ook een
van de pointes van mijn Socrates-lezing'Levenskunst
en burgerschap in een technopolis' (een tekst die in het
geheugen van Pott lijkt weggezakt te zijn). Maar haar
betoog roept bij mij ook grote vragen op.
Op de keper beschouwd omvat haar betoog drie bewe-
ringen: a) het humanisme heeft gefaald; b) de maat-
schappij is ingrijpend veranderd; c) daarom dienen we
van humanisme naar post-humanisme over te gaan.
Voor de middelste bewering vallen goede gronden aan
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te voeren (ook al is hij weinig verrassend), maar de
eerste en de laatste bewering vertonen op zijn zachtst
gezegd sporen van haast. Die komen in de eerste plaats
tot uitdrukking in de zeer ingeperkte omschrijving van
humanisme die Pott hanteert. Afgezien van het exis-
tentialistische humanisme van Sartre dat haar ver-
trekpunt vormt, wordt humanisme in haar tekst
ingeperkt tot twee tradities: enerzijds het literaire, op
vorming gerichte, in het Helleense denken gewortelde
humanisme; anderzijds het moderne, op rationaliteit
en technologische vooruitgang georiënteerde huma-
nisme. Beide tradities verwijt zij niet zonder reden naï-
veteit en argeloosheid, met name ten aanzien van
vragen rond macht en geweld. Daardoor zijn zij niet in
staat om de 'oorspronkelijke inzet van het humanis-
me', namelijk een 'geradicaliseerde humanitas' dich-
terbij te brengen en dienen wij dat project opnieuw,
maar nu op posthumanistische voet, aan te vatten.
Tot mijn niet geringe verbazing tovert Pott voor dit
posthumanistische perspectief echter een humanisti-
sche traditie uit de hoed - in de gedaante van dekri-
tische theorie à la Adorno en Habermas - die in haar
analyse van het mislukken van het humanistische pro-
ject schittert door afwezigheid. Dat is een aparte ope-
ratie: het humanisme wordt min of meer gehalveerd,
de overgebleven helft wordt te licht bevonden en ver-
volgens wordt er een posthumanistisch project gefor-
muleerd met behulp van de helft die eerst onder tafel
was gesmokkeld. Dat lijkt me niet handig.
Zoals Potts betoog ten overvloede demonstreert omvat
het humanisme minstens drie inhoudelijke zwaarte-
punten en de daarmee verbonden tradities: in de eer-
ste plaats het literair en filosofisch georiënteerde, op
levenskunst en kosmopolitisme betrokken humanis-
me; in de tweede plaats het rationalistische, op posi-
tieve wetenschap en technologische vooruitgang
gefixeerde humanisme; en tenslotte de kritisch-uni-
versalistische traditie waarin mensenrechten, sociale
rechtvaardigheid en emancipatie centraal staan. Ook
deze traditie, waarbinnen Kant, Hegel en Marx de cen-
trale denkers zijn, kent haar eigen naïveteit en deba-
cles. Maar zowel in de vorm van het mensen-
rechtendiscours als in de vorm van de kritische theo-
rie en de postmoderne en feministische voortzetting
daarvan, is zij inhoudelijk gezien hoogst vitaal - niet
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alleen op het niveau van het academisch debat en de
openbare discussie, maar ook op het niveau van prak-
tische activiteiten: bijvoorbeeld in de vorm van alle
activiteiten van Humanitas die gericht zijn op de een
miljoen Nederlanders die niet delen in de zegeningen
van de technologische vooruitgang, maar in de socia-
le verharding die daarmee gepaard gaat; of in de vorm
van de tweehonderd projecten van NGO's en van oppo-
sitionele groepen die Hivos op het zuidelijk halfrond
ondersteunt, mede met behulp van een uitgebreid stel-
sel van websites; of in de vorm van de activiteiten van
het Humanistisch Overleg Mensenrechten op het
gebied van rechten van vrouwen. Hoe lang moet het
nog duren voordat discussies over het humanisme in
ons land niet langer rond het levensbeschouwelijk
humanisme blijven draaien, maar ook en vooral het
brede scala aan praktisch gerichte activiteiten en de
daarachter liggende ideeën van humanistische orga-
nisaties centraal stellen? In het licht van de eigen-
tijdse aandacht voor zingeving en voor de maat-
schappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven en
organisaties, zou praktisch humanisme wel eens een
stuk 'cooler' kunnen zijn dan Pott doet voorkomen.
Datzelfde geldt voor de behoefte aan humane vormen
van omgang en inbedding van alle technologische
aardverschuivingen die de informatiemaatschappij
kenmerken.
Ondanks alle verwijzingen naar de technologische cul-
tuur stelt het betoog van Pott ook op dit punt teleur.
Haar geradicaliseerde humanitas ademt de geest van
de Adorniaanse kritiek van de instrumentele rede,
gecomplementeerd door een Kantiaans/Sartriaanse
opvatting van persoonlijke vrijheid en autonomie en
een esthetiserend perspectief op postmoderne levens-
kunst en (uiteraard abstract blijvende) 'verzetsprak-
tijken'. Dat de technologische vooruitgang niet alleen
tot 'vernietiging van subjectiviteit' leidt, maar ook bij-
draagt aan nieuwe vormen van omgang met onszelf
en tussen mensen onderling en ons ook betrekt in een
spannend en vitaliserend avontuur, valt bijna geheel
buiten het blikveld van haar oratie. Het gaat mijns
inziens niet om levenskunst buiten de technopolis, in
oppositie tegen de ontmenselijkende dynamiek daar-
van, maar om levenskunst in de technopolis, in direc-
te relatie met de politieke en morele vragen die de
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dynamiek daarvan oproept. Een actueel humanisme
is met andere woorden niet zozeer een kwestie van kri-
tische, gedistantieerde intellectuelen, maar in de eer-
ste plaats van betrokken professionals die in hun
persoonlijke relaties, in hun werk en in politiek gerich-
te activiteiten een bestaan vorm proberen te geven
waarbinnen persoonlijke zingeving en humanisering
op elkaar betrokken blijven. Het begrip 'posthuma-
nisme' lijkt me weinig bij te dragen aan de verhelde-
ring van de vragen waarop ze daarbij stuiten. Deze
terminologische scepsis neemt niet weg dat de vragen
die Pott stelt en het programma dat zij schetst mij uit
doen zien naar de resultaten waartoe haar onderzoek
de komende jaren zal gaan leiden.

Harry Kunneman is hoogleraar praktische humanistiek aan
de Universiteit voor Humanistiek
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Antwoord aan
Harry Kunneman

He/een Pott

Laat ik om te beginnen Harry Kunneman
bedanken voor de welwillende woorden die
hij aan mijn oratie besteedt. Hij vindt het
een prikkelende bijdrage aan de discussie
overde ontwikkeling van het humanisme in
ons land en is benieuwd wat mijn onder-
zoek de komende jaren op zal leveren. Maar
verder is er niets nieuws onder de zon, want
mijn posthumanisme zou vooral een terug-
val in Adorno's Kritische Theorie behelzen.
Dat laatste is een misverstand waar ik graag
nog even op reageer.
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Wat bedoel ik eigenlijk met het 'post' in posthumanis-
me? Wie ooit het zogeheten postmodernismedebat
gevolgd heeft, zal zich de paradoxale bewering van
Lyotard herinneren dat het postmodernisme niet het
modernisme op zijn laatste benen is, maar in de wieg.
Het postmoderne element gaat volgens Lyotard -
althans in de kunst - vooraf aan het modernisme, en
men kan slechts modern zijn als men eerst postmo-
dern geweest is.Welnu, met het posthumanisme is het
net zo: men kan pas echt humanist zijn als men eerst
posthumanist geweest is. Posthumanisme verwijst dan
ook niet, zoals Harry denkt, naar een periode volgend
op het humanisme, maar staat voor de radicale kern
van dat humanisme zelf. Of, om een citaat te parafra-
seren dat Harry vast wel bekend in de oren zal klinken:
'Post-humanistisch willen denken is dus niet na of
voorbij het humanisme willen denken, maar in het
humanisme staande een specifieke verhouding daar-
toe in willen nemen'. (Vgl. Harry Kunneman, 'Huma-
nisme en Postmodernisme', in: Cliteur &Van Houten
(red.), Humanisme, Theorie en Praktijk, Utrecht 1993,
p. 67). Die verhouding wordt gekenmerkt door twee
dingen: enerzijds door het afscheid van optimistische
vooruitgangsdromen en sentimenteel geloof in de
goedheid van de mens; anderzijds door een radicaal
besef dat de mens zelf de sleutel bij zich draagt van zijn
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eigen bestaan, dat wij mensen niet vast zitten in een
conceptueel keurslijf maar zelf vorm geven aan wie we
wiIJen zijn.
Dit soort radicaal-constructivistische gedachten is
inderdaad niet nieuw. Ze werden in de geschiedenis
veelvuldig en door uiteenlopende filosofen geformu-
leerd en bijgeschaafd: recent door Finkielkraut in De
Verloren Beschaving (1997), eerder door Sartre en de
late Foucault, door Haraway en Butler, door Sloterdijk,
en natuurlijk door Nietzsche toen hij de mens het nog
niet vastgestelde dier noemde. Nog veel eerder, in 1486,
beschreef Pico della Mirandola hoe de Schepper, nadat
hij het universum geschapen had met alles wat daar-
in is, voor de mens geen oermodel meer in voorraad
had en deze ongedefinieerde soort daarom de
opdracht meegaf zichzelf maar te gaan bepalen, boet-
seren en modelleren. 'Posthumanisme' verwijst met
andere woorden naar het reflexieve moment waarop
mensen zich gaan realiseren dat zij hun werkelijkheid
zelf scheppen en veranderen? wat niet betekent dat zij
dat doen onder de omstandigheden die ze daar zelf
voor gekozen hebben. Er hoort een posthumanistisch
'subject' bij dat niet het vrije rationele subject is uit de
kritisch-universalistische traditie van Kant, Hegel en
Habermas, zoals Kunneman suggereert, maar het
lichamelijke, emotionele, gedecentreerde subject zoals
dat sinds de Kritik der Urteilskraft ondergedoken is
geweest in de traditie van de esthetica? waar het uit
werd opgevist door de 'wilde denkers' die ik zojuist
noemde en ook nog door Adorno, Benjamin et cetera
?de reeks zal bekend zijn. Het posthumanistische sub-
ject is het subject van de creatieve imaginatio, tegen-
woordig opererend in een technologische wereld,
gemedieerd en gemanipuleerd door nieuwe media en
beeldcultuur.
Vanwege die technologische cultuur komt een flink
deel van mijn verhaal inderdaad neer op een pleidooi
voor een 'kritische theorie', maar wel graag nieuwe stijl:
een multidimensionele interdisciplinaire sociale theo-
rie, die begrippen als waarheid, subjectiviteit en recht-
vaardigheid niet bij het oud vuil zet, maar ze probeert
te reconstrueren. Een theorie ook die niet bang is om
filosofisch en normatief te zijn. Natuurlijk ben ik het
met Harry Kunneman eens dat we niet veel hebben
aan het geleerde gedoe van in hun eigen abstracties
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verstrikt ger.aakte theoretici. Maar het 'brede scala van
praktisch gerichte activiteiten' waar Harry vervolgens
als onbekommerd paars pragmatist zijn hoop op stelt,
is evenmin een bewijs dat alles oké is: theorie zonder
praktijk is leeg, maar praktijk zonder theorie is blind.
Een relevant filosofisch perspectief zal de ijle hoogten'
van de Duits-Idealistische traditie (inclusief Haber-
mas) evenzeer moeten mijden als de drassige polders
van de 'empirische filosofie' van Lolle Nauta c.s. Tus-
sen die twee in - terwijl het zich laat informeren door
ontwikkelingen in wetenschap, kunst en politiek zon-
der het eigen intellectueel potentieel te verloochenen,
en op zoek naar een nieuwe poëtica voor het univer-
sum - situeert zich het posthumanisme.
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Recensies

Willem Trommel en Romke van der Veen (red), De
herverdeelde samenleving. Ontwikkeling en her-
ziening van de Nederlandse verzorgingsstaat,
Amsterdam University Press, 1999, ISBN 90-5356-
284-2

Deze bundel gaat over de Nederlandse verzorgings-
staat, 'wellicht de belangrijkste uitvinding van de twin-
tigste eeuw'. Vergeleken met Engelstalige literatuur is
er niet bijster veel over de Nederlandse verzorgings-
staat geschreven. Het is ook een beetje een eigenzin-
nig type verzorgingsstaat, die niet goed is in te passen
in bestaande typologieën. In meerdere opzichten
wordt in deze bundel uitgelegd hoe dat komt. Voor
mensen die beroepsmatig op de een of andere manier
te maken hebben met de Nederlandse verzorgings-
staat, bevat deze bundel verhelderende inzichten.
Het boek bestaat uit vier delen. Het inleidende eerste
deel bevat een schets van de herverdeelde samenle-
ving. Deze aanduiding wijst erop dat de redacteuren
ervan uitgaan dat de verdeling van welzijn en
bestaanszekerheid de laatste decennia is veranderd.
Dat betreft met name een institutionele herverdeling
van de verantwoordelijkheden voor de productie van
het collectieve welzijn. Een van de centrale vragen is
waardoor deze verandering is veroorzaakt. Romke van
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de Veen schetst de ontwikkeling en recente herziening
van de Nederlandse verzorgingsstaat. Hij spreekt over
een omslag in de probleemperceptie van betaaIbaar-
heid naar beheersbaarheid. Opmerkelijk daarbij is dat
de verdedigbaarheid van de verzorgingsstaat daarbij
slechts zijdelings aan de orde komt. Waarschijnlijk is
dat een gevolg van de gehanteerde institutionele ana-
lyse, waarbinnen wordt uitgegaan van interacterende
beleidssectoren.
In het tweede deel wordt de centrale sector van de
verzorgingsstaat, het sociaal-economisch beleid,
behandeld, onderverdeeld in sociale zekerheid (Duco
Bannink), arbeidsmarkt (Willem Trommel) en
overlegeconomie (Anton Hemerijck en Jelle Visser).
Deze sectoren worden gekenmerkt door een politiek
streven naar beheersing. Dat geldt voor het terugdrin-
gen van het gebruik van sociale zekerheidsvoorzie-
ningen, het activerend arbeidsmarktgedrag en de
loonmatiging. Daarbij is het zo dat de overheid zich ten
dele heeft teruggetrokken uit uitvoeringsaangelegen-
heden, maar dat 'het poldermodel' wat betreft de
beleidsvoorbereiding behouden is gebleven.
Deel drie behandelt nog een vijftal secoren: onderwijs
(Theo Veld), volkshuisvesting (Taco Brandsen),
gezondheidszorg (Oscar van Heffen en Toon Kerkhof),
welzijn (Radboud Engbergsen en Ard Sprinhuizen) en
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justitie (Hans Boutellier). Weliswaar vormen deze sec-
toren niet het kernsegment voor de verzorgingsstaat,
maar ze zijn wel van groot belang. Bij onderwijs speelt
met name de gelijkheid van kans en de afstemming op
de arbeidsmarkt. Binnen de volkshuisvesting speelt
het toegenomen belang van corporaties, waardoor de
kansen voor lagere inkomensgroepen zijn afgenomen.
Maatschappelijke zorg in brede zin verloopt minder
planmatig dan de andere sectoren. Binnen de gezond-
heidszorg speelt de gedachte van centrale sturing niet
meer zo erg en is een beroep gedaan op marktwerking.
Het welzijnsbeleid is nog meer op drift geraakt, niet in
de laatste plaats omdat de term 'welzijn' uit is. Ten dele
heeft dat geleid tot een vermaatschappelijking van het
strafrecht, waarbij wordt gesproken over veiligheids-
zorg. Zo dringt de zorgtaal steeds verder op.
Het afsluitende deel gaat in oude en nieuwe vormen
van sociale ongelijkheid (Erik Snel en Godfried Eng-
bergsen) en op de invloed van maatschappelijke ver-
anderingen op de verzorgingsstaat (Romke van der
Veen en Willem Trommel). Gesteld wordt dat waarden
als rechtvaardige verdeling en sociale gelijkheid nog
steeds overeind staan, maar dat er geen garanties kun-
nen worden gegeven dat dat zo blijft. De institutione-
le veranderingen impliceren een verzakelijking van
sociale verhoudingen, waarbij marktwerking aan
belang toeneemt. Of daaraan nog een fundering voor
sociale solidariteit kan worden ontleend is de vraag.
Als naslagwerk voor mensen die geïnteresseerd zijn in
de ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse verzor-
gingsstaat en de huidige perspectieven is dit een nut-
tige bundel. De sectorale aanpak en de daarbij
gemaakte vergelijkingen tussen sectoren, gebruikma-

Kögler, H. en Stueber, K. (red.) Empathy and
Agency. The Problem of Understanding in the
Human Sciences, Westview Press, Oxford,
2000,318 p.

Het empathische begrijpen (of Naeherleben door
Einfühlungvan de andere als Alter Ego) dat eerder door
epistemologen afgewezen werd als een intuïtieve,
onbetrouwbare en onwetenschappelijke vorm van Ver-
stehen, werd onlangs weer in eer hersteld en begroet
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kend van de institutionele analyse, laten zien dat tus-
sen de diverse partijen telkens specifieke arran-
gementen tot stand komen, die een eigen dynamiek
kennen. Daarmee is ook een zekere taaiheid gegeven;
er veranderen wel zaken, maar hoe dat precies gebeurt
en hoe daar invloed op kan worden uitgeoefend, blijft
min of meer verborgen binnen de institutionele
arrangementen. Voor degenen die frisse innovaties
voorstaan, is dit een belangrijke waarschuwing.

Al weer een aantal jaren geleden publiceerde Schuyt
een bundel onder de titel 'op zoek naar het hart van de
verzorgingsstaat'. En dat is precies wat in onderhavi-
ge bundel ontbreekt. Zoals gezegd, de verdedigbaar-
heid van de verzorgingsstaat als verworven goed past
kennelijk niet binnen de institutionele analyse. [n het
slothoofdstuk hebben de redacteuren het wel over 'het
normatieve fundament van de verzorgingsstaat', maar
zeggen daar verder eigenlijk niet zoveel over. Het accent
ligt op betaaIbaarheid, beheersbaarheid en houdbaar-
heid. Snel en Engbergsen spreken nog over het bestrij-
den van onaanvaardbare vormen van ongelijkheid en
het realiseren van gelijke kansen voor alle burgers als
belangrijke doelstellingen van de verzorgingsstaat. Van
een nadere discussie over deze doelstellingen en over
de vraag in hoeverre deze daadwerkelijk zijn gereali-
seerd, is echter niet zozeer sprake. Het lijkt erop dat de
institutionele analyse de auteurs ertoe heeft verleid de
mensen waarom het uiteindelijk draait, wat buiten
beschouwing te laten.

Douwe van Houten

door cognitieve psychologen als een aangeboren, doch
veranderbaar mechanisme dat ons in staat stelt om
ons hypothetisch met anderen te identificeren en daar-
door hun gedrag te begrijpen en min of meer correct
te voorspellen. Alhoewel cognitieve psychologen als
Alvin Goldman, Robert Gordon en Jane Heal niet meer
spreken van empathie, maar wel van simulatie en co-
cognitie, wijst alles erop dat ze het oude filosofische
empathiebegrip naturaliseren om het in experimen-
tele vorm op te voeren als een basaal instrument dat
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empirisch bestudeerd kan worden en dat iedereen
spontaan toepast om zich in het dagelijkse leven te
oriënteren. Goldman en zijn collega's gaan ervan uit
dat we op basis van onze eigen ervaringen in staat zijn
om ons in de situatie van anderen te verplaatsen en ze
daardoor te begrijpen. Door te doen alsof ik in hun
situatie ben, kan ik me contrafactisch met anderen
identificeren. Meer zelfs: ik identificeer me niet alleen
met anderen en voel met hen mee (empathie), maar ik
ben ook in staat om hun gedrag te voorspellen door
me in te beelden (simulatie) wat ik zou doen als ik in
hun situatie zou verkeren. Impliciete of expliciete ken-
nis van wat de andere ervaart, hebben we daarbij niet
nodig volgens de simulatie-theoretici.
Wat de aanhangers van deze 'theorie- theorie' als Alis-
on Gopnik, Andrew Meltzoff en Henry Wellman ook
mogen beweren, in het dagelijkse leven gedragen we
ons niet als kleine wetenschappers. Om het gedrag van
onze medemensen te verklaren en te voorspellen, doen
we geen beroep op (proto )wetenschappelijke theorieën
of algemene wetten over de wereld, de maatschappij
en de mens, maar stellen we ons spontaan in de plaats
van de andere ('putting oneself in the shoes of the
other'), zien we de wereld zoals hij of zij die ziet, en
begrijpen daardoor zijn ofhaar gedrag. Om bijvoor-
betl{d te begrijpen waarom Harry met een paraplu
rondloopt als het regent, hebben we geen
(proto)wetenschappelijke theorie nodig die het ver-
band tussen regen, regenvermijdend gedrag en para-
plu's causaal verklaart ('Harry opent zijn paraplu
omdat hij denkt dat het regent en omdat hij weet dat
- ceteris paribus - een paraplu hem tegen regen zal
beschermen'), maar het volstaat om ons in Harry's
denkbeeldige situatie te verplaatsen en we begrijpen
onmiddellijk waarom hij bij een opkomende regenbui
een paraplu opsteekt.
Het recente debat tussen de 'simulatie-theorie' en de
'theorie-theorie' kan worden beschouwd als een reac-
tualisering van het oude grondslagen debat tussen de
zogenaamde naturalisten en de humanisten, dat sedert
de negentiende eeuw de menswetenschappen funda-
menteel verdeelt. Daar waar naturalisten als Popper en
Hempel er bijvoorbeeld van uitgaan dat de enige
wetenschappelijke methode die van het causaal ver-
klaren (Erklären) is, stellen humanisten, fenomenolo-
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gen, hermeneutici, neo-wittgensteinianen en post-hei-
deggerianen in navolging van Dilthey dat de menswe-
tenschappen op de interpretatieve methode van het
begrijpen (Verstehen) aangewezen zijn voor het ont-
sluiten van de betekenis die actoren aan hun handelen
verbinden. De redacteurs van Empathy and Agency
hebben dan ook gevraagd aan een uitgelezen schare
van psychologen (Gordon, Vielmetter), cognitieve
wetenschappers (Henderson, Horgan), analytische
filosofen (Stueber, Turner, Schatzki), sociaal-
theoretici (Turner, Kägler),geschiedstheoretici (Roth,
Blackburn) en continentale filosofen (Makreel, Boh-
man) om het debat tussen de 'simulationisten' en de
'theoretisten' op het oude grondslagendebat tussen
naturalisten en humanisten te betrekken. Daarbij
staan belangrijke filosofische kwesties als de relatie
tussen alledaagse en sociaal-wetenschappelijke inter-
pretaties, de functie van empathie of simulatie bij het
begrijpen van menselijk handelen, de rol van theore-
tische veronderstellingen bij interpretatie, de aard van
rationele enlof causale verklaringen in de menswe-
tenschappen en de convergentie tussen analytische en
continentale wijsbegeerte centraal. Alhoewel de ana-
lytische filosofie - van Quine en Davidson tot Fodor en
Brandom - mijns inziens te veel ruimte toegemeten
krijgt in dit boek, wordt de continentale filosofie niet
totaal veronachtzaamd. Schleiermacher, Dilthey, Gada-
mer en Habermas komen uitvoerig aan bod. Alleen de
fenomenologische benadering van de empathie door
Husserl, Scheler en Edith Stein wordt systematisch
doodgezwegen. Dat is dan ook één van de belangrijk-
ste beperkingen van het boek. Een andere beperking
heeft betrekking op het feit dat het perspectief van het
boek door en door cognitivistisch is. Van de funda-
mentele rol van de empathie voor de ethiek wordt ner-
gens gewag gemaakt. In plaats van de verschillende
hoofdstukken van het boek samen te vatten en kritisch
te beoordelen, wil ik in deze recensie systematisch de
limieten exploreren van de rol van de empathie in de
menswetenschappen. (Zie de uitmuntende inleiding
van Kägler en Stueber, p. 1-61) Daarbij ga ik - net als
de meeste auteurs van het boek trouwens - ervan uit
dat de empathische methode weliswaar een noodza-
kelijke, doch onvoldoende voorwaarde is voor het ade-
quaat begrijpen van de anderen.
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Het debat tussen de 'simulatie-theorie' en de 'theorie-
theorie' toont aan dat empathie en externe informatie,
Verstehen en Erklären, elkaar niet uit-, maar insluiten
(zie p. 7-12 en hoofdstukken 2 en 4). Alhoewel simu-
latie maar één woord is, heeft het in feite betrekking
op twee verschillende vormen van denkbeeldige pro-
jectie: ofwel beeld ik me in dat ik de ander ben in een
gegeven situatie en dat ik dezelfde beslissing neem als
de ander ('simulating 0 in O's situation'); ofwel beeld
ik me in dat ik in de situatie verkeer van de andere en
dat ik, geplaatst in de situatie van de andere, dezelfde
beslissing neem als hem of haar ('simulating oneself
in O's situation'). In beide gevallen wordt echter een
fundamentele similariteit tussen Ego en Alter veron-
dersteld. Maar wat als de andere niet is zoals ik, of ik
niet als de andere? Wat als mijn stereotypische pro-
jecties niet opgaan voor de ander? Wat als de ander,
door zijn persoonlijke geschiedenis en idiosyncra-
sieën, door zijn opvoeding en zijn cultuur, op signifi-
cante wijze van mij verschilt? In dergelijke gevallen is
empathie noodzakelijk misleidend, want als de ander
geïdentificeerd wordt met mij, wordt zijn alteriteit mis-
kend en wordt het ipse gereduceerd tot het idem
(Ricoeur). Om dergelijke misleidende identificaties te
voorkomen en foute inschattingen van het gedrag van
de ander te vermijden, is externe informatie over de
ander en zijn of haar omgeving nodig. Stel bijvoor-
beeld dat ik met een vriendin in Brussel rondwandel.
Op de hoek van de straat zien we hoe twee geünifor-
meerde politiemensen een man in elkaar slaan. Als
Belg gaat mijn vriendin ervan uit dat ze daartoe min
of meer goede redenen hebben en loopt lichtjes ver-
ontrust door. Net als de agenten veronderstelt ze dat ik
hetzelfde zal doen, maar nee, als Belgische expat stap
ik op de agenten toe, en eis dat ze op staande voet hun
geweld staken. Hun voorspellingen van mijn gedrag
zijn dus weerlegd. Waren ze beter op de hoogte geweest
van de psyche van de expat, hetzij uit ervaring, hetzij
door lectuur van sociologische monografieën, dan
hadden ze wellicht mijn gedrag kunnen anticiperen,
wat aantoont dat theorie noodzakelijk is om het enge
perspectief van de empathische met~ode te corrige-
ren.
Het probleem van de alteriteit wordt nog geradicali-
seerd wanneer de empathische methode opgevoerd
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wordt voor het begrijpen van individuen van vreem-
de, c.q. niet- Westerse of niet-contemporaine culturen
(cf. p. 17-22 en hoofdstuk 5-8).Aangezien mijn begrip
van de ander gebaseerd is op het gebruik van mijn
eigen denkcategorieën en de projectie van mijn eigen
emoties, is er een grote kans dat mijn voorspelling van
zijn of haar gedrag spaak loopt. Immers, door empa-
thische simulatie kan ik alleen maar vatten wat we met
elkaar gemeen hebben; wat we niet met elkaar gemeen
hebben, ontsnapt noodzakelijkerwijze aan het begrip.
Antropologen kennen het probleem maar al te goed,
en weten dat het nodig is om zich in te burgeren ('to
go native') om een vreemde cultuur überhaupt te kun-
nen begrijpen. Men zou natuurlijk kunnen argumen-
teren met Quine en Davidson dat incommensurabele
culturen in principe onmogelijk zijn, al was het maar
omdat de vaststelling van een verschil tussen culturen
een minimale vergelijkbaarheid veronderstelt, maar in
praktijk, dunkt me, kunnen we beter Wittgenstein vol-
gen en stellen dat het begrijpen van de ander effec-
tief de deelname veronderstelt aan de levensvorm
waarin diens handelingen ingebed zijn.
Algemener kunnen we stellen met hermeneutici als
(de latere) Dilthey en Gadamer dat het empathiemo-
del niet geëigend is voor het begrijpen van vreemde
culturen (p. 22-39 en hoofdstuk 7). Het is immers psy-
chologistisch van aard en ziet niet in dat intenties,
mentale representaties en misschien zelfs emoties en
lichaamsuitdrukkingen niet los van symbolische orde-
ningen kunnen bestaan. 'Kein Begriff ohne Vorgriff'
zouden we met Heidegger kunnen nazeggen, want we
kunnen de ander alleen maar begrijpen omdat we
altijd al ingesponnen zijn in een symbolische ordening
die constitutief is voor het begrijpen en het in de eer-
ste plaats mogelijk maakt. Voor zover het empathische
Verstehen abstractie maakt van de culturele, sociale en
historische inbeddingen en geen holistische interpre-
tatie nastreeft van het handelen van de andere, kan het
die ook niet begrijpen, want handelingen hebben
slechts betekenis en kunnen alleen maar begrepen
worden tegen de achtergrond van gemeenschappelij-
ke symbolische ordeningen die de wereld als een bete-
kenisvolle wereld ontsluiten.
Gadamer's hermeneutiek maakt duidelijk dat het delen
van overgeërfde symbolische structuren een noodza-
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kelijke voorwaarde is voor het wederzijds begrijpen.
Alhoewel de 'horizonsfusie' waar hij het over heeft
slechts mogelijk is voor zover ik en de ander een zelf-
de traditie delen, kunnen we ons toch op hem beroe-
pen om de psychologistische oriëntatie die eigen is aan
de empathische benadering te overstijgen en te plei-
ten voor een dialogische wending - die aldus de empa-
thische methode reconstrueert en omvormt tot een
sympathische benadering. Zolang de empathische
methode mij in staat stelt om me contrafactisch met
de andere te identificeren, kan het solipsisme niet
totaal uitgesloten worden. Wat de ander werkelijk voelt
of denkt, daar heb ik geen directe toegang toe. Aan-
gezien de ander bij empathische overdracht altijd ver-
schijnt als een soort analogische variant van mezelf en
ik zelf nooit directe toegang heb tot zijn of haar
bewustzijnsstroom, kan ik niet uitsluiten dat de ander
een spook is van mijn eigen verbeelding en in werke-
lijkheid niet bestaat. Om het solipsisme te overwinnen,
volstaat het om de attitude van de eerste persoon
enkelvoud in te wisselen en werkelijk met de ander in
contact te treden. De interpretatieve situatie wordt
daardoor tot een sociale relatie tussen mij en de ander,
waarbij ieder het perspectief van de tweede persoon
enkelvoud inneemt en de interpretaties van de ande-
re mutueel gecheckt kunnen worden op hun validiteit.
Ik richt mijn interpretatie van de ander tot de ander
en die kan die dan impliciet aanvaarden of expliciet
verwerpen. In elk geval, dankzij de wederzijdse inna-
me van het perspectief van de tweede persoon, kun-
nen ik en de ander met elkaar communiceren en
kunnen mijn simulaties van de ander zo nodig bijge-
steld worden tot de alteriteit van de andere daadwer-
kelijk erkend is. Meer nog: voor zover de ander
werkelijk van mij verschilt, bijvoorbeeld doordat hij of
zij uit een vreemde cultuur komt, kan de dialoog bij-
dragen tot een bewustmaking van mijn eigen vooron-
derstellingen en vooroordelen.
Doordat ik mezelf zie door de ogen van de ander waar-
mee ik communiceer, wordt mijn eigen cultuur gere-
lativeerd en word ik als het ware een vreemde voor
mezelf. Dit is belangrijk, niet alleen omdat het de toler-
antie bevordert die noodzakelijk is voor een multi-cul-
turele samenleving, maar ook omdat ik door de
zelf-objectivering bewust kan worden van de macht en
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de ideologieën die onbewust mijn perspectief kleuren.
Met de vermelding van macht en ideologie zijn we ten-
slotte bij de laatste limiet van de empathische metho-
de aanbeland (efr. inleiding, pp. 39-46 en hoofdstuk 8).
Empathie abstraheert niet alleen van de cultuur, maar
ook van de sociale structuur. Deze notie is dan ook niet
geschikt om heer-knecht -verhoudingen, gender- en
etnische arrangementen aan de kaak te stellen. Het
debat dat Habermas en Gadamer in de jaren zeventig
gevoerd hebben, draaide precies rond het thema van
de macht. Habermas bekritiseerde daarbij niet alleen
het traditionalisme en conservatisme van zijn collega,
maar ook zijn 'hermeneutisch idealisme', voor zover
dat niet in staat was om de invloed van de sociale
machtsstructuren adequaat te thematiseren. Geïnspi-
reerd door de psychoanalyse, ontwikkelde hij vervol-
gens een model dat zich niet beperkte tot het begrijpen
van de handelingen van de actor, maar dat ook pro-
beerde op een causale manier de invloed van sociale
machtsstructuren te duiden, om aldus een reflexief
proces van kritische zelf-interpretatie bij het subject
op gang te brengen. Machtsstructuren werken echter
niet van buiten op het subject in, maar, zoals Foucault
en Bourdieu overtuigend aangetoond hebben, neste-
len ze zich in de categoriale structuren van het subject
zelf. Aangezien de subjecten meestal zelf niet bewust
zijn van de vervormende invloed van klasse, gen der en
etnisch bepaalde machtsstructuren, kan de empathi-
sche methode die ook niet vatten. Daarvoor is op zijn
minst een kritische hermeneutiek nodig die de dia-
logische zelf-objectivering door de ander uitwerkt tot
een methode die in staat is om de impact van struc-
tureel geweld op het zelfbewustzijn causaal te verkla-
ren. In elk geval, de lectuur van Empathy and Agency
heeft ons tot de conclusie gebracht dat de humanistiek
geen louter empathische wetenschap kan zijn.

Frédéric Vandenberghe
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Signalementen
Tonja van den Ende

Symposia

Nieuw licht op Aristote!es
Op vrijdag 18 mei 2001 organiseren de Vrije Universi-
teit Amsterdam en de C,J. de Vogel-Stichting een sym-
posium over het werk van Aristoteles. Op deze dag
wordt ingegaan op de hernieuwde aandacht voor Aris-
toteles in de moderne filosofische ethiek, op Aristo-
tel es als ontwikkelingspsycholoog, en op het belang
van zijn biologische geschriften. Sprekers zijn Prof. dr.
L.M. de Rijk, Prof. dr.A.P. Bos, dr. R. Ferwerda, Dr. EA.j.
de Haas, dr. B.Schomakers en dr. j.M. van Ophuijsen.
Plaats: Hoofdgebouw VU, Boelelaan te Amsterdam
Tijd: 10.00 - 16.30 uur
Kosten: f 25,00 incl.lunch, koffie en thee
Voertaal: Engels
Inlichtingen: g.groenewoud@ph.vu.nl

Socratisch gesprek
Van vrijdag I1 mei (19.00 uur) tot zondag 13 mei
(17.00 uur) organiseren het Leids Dialoog Centrum en
het HV een Socratisch gesprek. Dit weekend draait om
het Nietzscheaanse thema 'De mens: ja-zegger of nee-
zegger'. Deelnemers ontvangen vooraf nadere infor-
matie over de methode en accommodatie.
Kosten: (excl. verblijf en catering): f 210,00
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Inschrijving en informatie: Leids Dialoog Centrum, jos
Delnoij, Herenstraat 52,2313 ALLeiden, 071-5122771,
ledice@worldonline.nl

Publicaties

Tussen Mannen en Tussen Vrouwen
Bij haar overlijden in 1989 liet mevrouw Ribbius Pele-
tier een deel van haar vermogen na aan het Humanis-
tisch Opleidings Instituut, de voorloper van de
Universiteit voor Humanistiek. Mevrouw Ribbius Pele-
tier heeft haar hele leven geijverd voor de emancipa-
tie van de vrouw. Geheel in de geest van haar leven
heeft zij bepaald dat het geld gebruikt zou worden om
vrouwenemancipatie in theorie en praktijk te steunen.
Vanaf 1990 heeft de Stichting mr. A.E. Ribbius Pele-
tierfonds prijzen uigereikt aan vrouwen die zich op uit-
zonderlijke wijze hebben ingezet voor de emancipatie
van de vrouwen is de Ribbius Peletier Leerstoel meer-
dere malen bekleed door vooraanstaande weten-
schappers.
In het boekje Tussen Mannen en Tussen Vrouwen. Het
openbare leven van mr. A.E. Ribbius Peletier schetst Ulla
jansz het werk en het leven van mevrouw Ribbius Pele-
tier. Daarnaast is een overzicht opgenomen van de
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vrouwen die de afgelopen tien jaar een prijs hebben
gekregen, respectievelijk de leerstoel hebben bekleed.
Het boekje is gratis te verkrijgen door een envelop te
sturen naar de Universiteit voor Humanistiek, t.a.v.
mevr. Brest-van Kempen, Drift 6,3512 BS Utrecht. In
deze envelop moet u een aan uzelf geadresseerde enve-
lop meesturen van een formaat van minimaal 15 x 25
cm, gefrankeerd a f 2,80 (zo lang de voorraad strekt).

Secularisering
In Noorwegen is een publikatie verschenen over secu-
larisering in Nederland, België en Luxemburg, waarin
uitgebreid ingegaan wordt op humanistische organi-
saties in deze landen. De tekst is door Finngeir Hiorth
(in het Engels) geschreven en getiteld Secularism in the
Netherlands, in Belgium, and in Luxemburg, Human-
Etisk Forbund, St. Olavsgt. 27, N-0166 Oslo, Noorwe-
gen, ISBN 82-90425-94-5,97 pp.

Geestelijke verzorging
In het rapport Geestelijke verzorging op Van Gogh (15
pp.) wordt verslag gedaan van een onderzoek naar
levensbeschouwelijke stituatie en verwachtingen ten
aanzien van geestelijke verzorging onder bewoners van
de psychiatrische instelling Van Gogh. Voor informa-
tie: Drs. A.L.W. van Loenen, Hoofd Dienst Geestelijke
Verzorging, Vincent van Gogh Instituut, Stationsweg
46,5803 ACVenray, 0478-527246.

Briefwisseling
Bij Uitgeverij Wereldbibliotheek is onlangs de Brief-
wisseling tussen René Descartes en femme savante Eli-
sabeth van de Palts verschenen, vertaald door Jeanne
Holierhoek. Descartes en Van de Palts, prinses van
Bohemen, leerden elkaar kennen in 1643 en hebben
sindsdien tot 1649 met elkaar gecorrespondeerd. In de
briefwisseling worden vragen die Elisabeth van de
Palts stelt naar aanleiding van Descartes' werk - met
name over de relatie tussen lichaam en ziel en de rol
van emoties ~ behandeld en worden ook meer per-
soonlijke problemen besproken. Deze briefwisseling
is van grote invloed geweest op Descartes' laatst gepu-
bliceerde werk Les passions de l'ame. Het boek bevat
een korte samenvatting van de briefwisseling, korte
biografieën van Descartes en Elisabeth van de Palts,

IlO

een inleiding van René Gude en een nawoord van Jean-
ne Holierhoek. f 39,50.

Lof der zotheid
In zijn befaamde traktaat Lof der zotheid stelt de chris-
ten-humanist Erasmus een aantal ondeugden aan de
kaak in vorm van een satirische lofrede op de godin
Zotheid. In een exemplaar van dit traktaat uit 1515
heeft Hans Holbein de Jongere, toen nog slechts 17 of
18jaar oud, in de marges 82 tekeningen gemaakt. Uit-
geverij SUN heeft een nieuwe vertaling van de hand
van Petty Bange van de Lof der zotheid uitgegeven, met
daarin de tekeningen van Holbein de Jongere. Het boek
is voorzien van een uitgebreid notenapparaat en een
inleiding van Petty Bange. f 39,50.

Tentoonstelling

Kunst-Ahoy
In het kader van 'Rotterdam culturele hoofdstad van
Europa'vindt op 27 tot en met 29 april de Kunst-Ahoy
plaats in de Ahoyhallen te Rotterdam, waaraan een
kleine 1000 Nederlandse kunstenaars deelnemen. Op
Kunst-Ahoy exposeert en verkoopt de kunstenaar zijn
werk rechtstreeks aan de klant. Daarmee worden ener-
zijds de bemiddelingskosten van galeriehouders ver-
meden en is anderzijds direct contact tussen
kunstenaar en klant mogelijk. Toegang f 20,00, hou-
ders CJP-pas, museumjaarkaart, 65-plus pas f 5,00
korting, kinderen onder de 12 jaar gratis.
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(advertentie)

Waarom zijn we op aarde?
Waar komen we vandaan?
Waar gaan we heen?

Het wiel is rond
Of de zin van het bestaan
Floris Habets

ISBN 90 6665 369 8
Prijs f 29,50 / EUR 13,39
144 pagina's

huisjes sneuvelen is welhaast onvermijdelijk. Maar voor
wie zich daar niet door laat afschrikken doemen de con-
touren van een nieuw mensbeeld op.

Veel mensen denken dat op deze vragen geen antwoord
is. Floris Habets meent dat iedereen met een dosis gezond
verstand en de bereidheid dit ook te gebruiken wel dege-
lijk het antwoord kan vinden. Stap voor stap voert hij de
lezer binnen in zijn wereldbeeld, dat even onontkoombaar
als controversieel lijkt. Dat daarbij hier en daar heilige

Sociale uitsluiting
Essay: Prof. dr. mr. C.J.M. Schuyt

Interviews: Lt.-kolonel mevr. drs. C.A.Voorham

ISBN 90-6665-368-X
Prijs f 13,50 / EUR 6, I3

64 pagina's

In onze georganiseerde samenleving waarin welvaart gro-
ter is dan ooit, lijkt het zo te zijn dat ieder individu zich
optimaal kan ontplooien. De wrange werkelijkheid laat
zien dat dit voor een groot aantal mensen niet opgaat. Het
gaat hierbij niet in de eerste plaats om het materiële
tekort. wel om het buitengesloten zijn, het er niet bij kun-
nen en niet bij mogen horen.

Hoe komt het dat er zo veel mensen buiten de boot val-
len? Over wat voor mensen hebben we het eigenlijk en
wat is het verhaal daarachter?

In deze uitgave poneert Prof. C. Schuyt vier essentiële cri-
teria die cruciaal zijn voor de vraag of je als mens of groep
in deze samenleving meetelt:
- hoe groot is het economisch nut,
- in welke mate is er sprake van morele waardering of
erkenning,
hoe sterk is de sociale weerbaarheid, en
wat is hun rechtspositie.

In dit boek zal menigeen met vreugde de zin van het men-
selijk bestaan herkennen.Anderen zullen die met nieuwe
energie blijven weerleggen. Maar niet zonder het besef,
dat er tenminste één denker is, die een beargumenteerd
antwoord op de genoemde levensvragen geeft.

Het tweede gedeelte van dit
boekje bevat zes interviews
met cliënten die allen ervaren

wat het is om sociaal buitengesloten te zijn. De interviews
geven aan wat hun kracht is. Het is indrukwekkend te zien
hoe groot hun uithoudingsvermogen is.

Deze uitgave is een initiatief van het Leger des Heils.Vanaf
het ontstaan in 1865 heeft het Leger des Heils gestre-
den tegen armoede en sociale uitsluiting. Deplorabele toe-
standen in de achterbuurten van Oost-Londen waren de
aanleiding hulp en ondersteuning te bieden aan de aller-
armsten. Dat niet alleen, er werd ook geageerd tegen het
onrecht. Het Leger des Heils is momenteel in 107 landen
actief. Naast het kerkelijk werk is het Leger des Heils in
Nederland ook bekend als één van de grotere organisa-
ties op het gebied van Welzijns- en Gezondheidszorg.
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(advertentie)

De paradox van kracht en kwetsbaarheid
Empowerment in feministische hulpverlening en
humanistische raadswerk
Gaby)acobs

ISBN 90-6665-385-X
Prijs f 58,50 / EUR 26,55
240 pagina's

Empowerment is een populair begrip aan het
begin van het derde millenium. We komen het
tegen in trainingen voor managers, de New Age
beweging, het onderwijs, de jeugdzorg, de chro-
nisch zieken- en gehandicapten beweging, de ont-
wikkelingssamenwerking en ook in de geestelijke
gezondheidszorg. Het gevaar van deze popula-
riteit is dat het een container-begrip wordt, zon-
der dat duidelijk is wat men er nu onder verstaat.

In dit boek zet Gaby Jacobs uiteen wat empo-
werment vanuit een feministische visie op hulp-
verlening inhoudt. Zij werkt daartoe drie
benaderingen van empowerment uit in feminis-
tische hulpverlening: een politieke benadering
met autonomie als centrale waarde en streven,
een cultuurkritische benadering waarin verbon-
denheid centraal staat, en een postmoderne
benadering waarin diversiteit het uitgangspunt
vormt. De auteur laat zien dat het belang van
empowerment voor hulpverleners en begelei-
ders op drie vlakken ligt: in de politisering van
vragen en problemen van cliënten, de sensitivi-
teit voor macht in de hulpverleningsrelatie, en in

het aanspreken van de kracht van cliënten zon-
der hun kwetsbaarheid te miskennen. Zij demon-
streert dit aan de hand van humanistisch
raadswerk, de professionele begeleiding van
mensen die worstelen met bestaans- ofwel zin-
gevingsvragen, door gebeurtenissen, ervaringen
of omstandigheden waar ze in hun leven mee
geconfronteerd worden en waartoe ze zich
moeten verhouden. De auteur pleit voor de ver-
dere ontwikkeling van raadswerk als een vorm
van begeleiding die niet alleen op individuen,
maar ook op de sociaal-culturele contexten is
betrokken waarin deze zich bewegen, en waar-
in aandacht is voor de machtsprocessen die
werkzaam zijn tussen begeleider en c1iënt(e).

De paradox van kracht en kwetsbaarheid is niet
alleen van belang voor humanistisch raadslieden
en andere betrokkenen bij deze vorm van bege-
leiding, maar voor allen die werkzaam zijn in de
zorg, begeleiding en hulpverlening aan mensen
die zoeken naar manieren om de regie over het
eigen leven te behouden in onze zich snel ont-
wikkelende multiculturele 'techno-maatschappij'.
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betaald voor bijdragen.

3. De redactie vergadert eens in de 6 weken (m.u.v. de romerperiode).
Bijdragen ingeleverd tot 3 weken voor een vergadering worden aanslui-
tend besproken (neem voor vergaderdata contact op met het redactiese-
cretariaat). Maximaal 4 weken na bespreking volgt bericht aan de auteur.
Maximaal 18 maanden na bespreking volgt plaatsing.

4. Indien een artikel ter referentie wordt aangeboden, dient dat nadrukke-
lijk te worden vermeld. De wetenschappelijke kwaliteit wordt anoniem
beoordeeld door leden van de redactieraad. De uitslag wordt anoniem
medegedeeld aan auteurs.

5. Kopij dient als bestand te worden aangeleverd op diskette (voorzien van
de naam van de auteur) of als attachmentvia e-mail. De tekst wordt aan-
geleverd als WP51-document; indien wordt gewerkt met een hogere ver-
sie van WP of met Wordfor Windows: het document opslaan als WP51-
document (Bewaren als... of Opslaan als WP51-bestami). Als Word-
document aangeleverde teksten worden niet geaccepteerd. Vermeld per
begeleidende brief of e-mail uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail-
adres, en eventuele referentiewens.

6a Hanteer de spelling volgens de Iloordenlijst Nederlandse Taal (het
. Groene Boekje', 1995) en gebruik ~ tekstuele afkortingen, dus: bijv.
=bijvoorbeeld; 20e eeuw = twintigste eeuw; etc.= et cetera. Instellingen
eerst voluit schrijven met de afkorting tussen haakjes: Nederlands
Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW); daarna afkorten: NIZW:

b. Houd de tekst ro . schoon' mogelijk, dus zónder opmaakcodes en ronder
tekstmarkeringen als vet of onderstreept. Definieer bovenin het docu-
ment alléén: paginagrootte, lettergrootte, paginanummering, uitvullen:
volledig, en afbreken: uit. Gebruik geen Tabs en maak uw wensen voor
layout kenbaar met tussen haakjes ( ) geplaatste tekst. Vergeet niet uw
automatische stijlopties uit te zetten voordat u begint met schrijven.
Neem bij vragen hierover contact op met het redactiesecretariaat.

c. In het Tifdschrift voor Humanistiek wordt alléén cursiifgebruikt! Doe het
consequent bij de titel van een boek, de naam van een tijdschrift of krant
en bij woorden van buitenlandse origine die niet voorkomen in het
. Groene Boekje', roals empowerment of attachmelll. Doe het eveneens
bij alle buitenlandse tekst (ook in citaten). Pas cursief spaarzaam toe bij
woorden of korte stukjes tekst die u wilt benadrukken.

d. Hoofdstukken in bundels, artikelen in tijdschriften of namen van
congressen tussen enkele aanhalingstekens plaatsen, dus: het congres
•Voorbij het produkt'.

e. Citaten tussen enkele aanhalingstekens plaatsen. Citaten worden altijd
voorzien van een literatuurverwijzing (zie f). Neem de tekst letterlijk
over en geef illk tekst die u laat wegvallen aan door: [... j.

( Literatuurverwijzingen altijd plaatsen in de tekst:
• (Vlug, 1997:113) bij een auteur;
• (Vlug, 1997a:113) bij meerdere publicaties in een jaar;
• (Vlug e.a., 1997:113) bij meerdere auteurs;
• (1997:113) indien evident is welke auteur wordt bedoeld;

• (ibidem) bij dezelfde publicatie en dezelfde bladzijde;
• (idem:276) bij dezelfde publicatie en andere bladzijde.
Literatuurverwijzingen plaatsen aan het eind van de zin, binnen de
punt. Indien een verwijzing betrekking heeft op meerdere voorafgaande
zinnen: aan het eind van de zin, buiten de punt. Bijcitaten: altijd na het
aanhalingsteken sluiten. Literatuurverwijzingen gaan altijd gepaard met
een volledige vermelding in de literatuurlijst (zie 8).

7.Een bijdrage heeft een lengte van maximaal 6000 woorden, tenzij anders
met de redactie wordt overeengekomen. Opbouwen volgorde van een
bijdrage is altijd als volgt:

a. De titel ( < 8 woorden)
b. Eventueel een ondertitel die de inhoud weerspiegelt ( < 14woorden)
c. De naam van de auteur (geen titulatuur)
d. De zgn. leader, een samenvattende introductie ( < 120woorden)
e. De tekst 7.elfmet:

I) een goede inleiding en vraagstelling
2) duidelijke paragrafen en alinea's
3) kopjes en subkopjes bij belangrijke paragrafen
4) een duidelijke (voorlopige) conclusie

( Auteursgegevens, eventueel titulatuur ( < 30 woorden)
g. Een literatuurlijst ( < 25 titels)
h. Een notenlijst ( < 25 noten)
8. De literatuurlijst opmaken door literatuurvermeldingen in alfabetische

volgorde van auteurs te plaatsen. Bij meerdere publicaties van eenzelfde
auteur: plaatsen in volgorde van jaartal. Bijmeerdere publicaties van een
auteur uit eenzelfde jaar aldus de jaartallen vermelden: (1993a),
(1993b), et cetera. Hanteer interpunctie, opbouw én volgorde als in de vol-
gende voorbeelden (vetrnarkeringen dienen hier slechts ter verduidelij-
king):

a. Boek met een of meerdere auteurs:
Carr, A. (1993), Psychology, University Press, London.
Carr,A. & Barret, B.C. (1993), Psychology, ...
Carr, A., Barret, B.C.& Yalom, D.E. (1993), Psychology, ...

b. Bundel met een of meerdere redacteuren:
Carr, A. red. (1994), Essays on Rogers, VUB-Press, Brussel.
Carc,A. & Barret, B.C. red. (1994), Essays on Rogers, ...

c. Hoofdstuk in bundel:
Barret, B.C. (1995), . Gient-centered Therapy', in: Carr, A. red. (1995),
Counsel/ing, VUB-Press, Brussel, pp.152-168.

d. Artikel in tijdschrift:
Jong, K. de, (1998), 'Noodzaak tot Twijfel', in: Praktische Theologie,
1998/nr. 3, (jrg. 8), pp. 66-81.

9. In het Tifdschrift voor Humanistiek zijn noten bedoeld voor inhoudelijk
aanvul/ende informatie. Zij dienen als volgt te worden aangeleverd: aan
het eind van de zin (dus nooit middenin een zin) het nummer tussen
haakjes zetten. Aan het eind van de tekst, na de literatuurlijst, de noten
zetten. Dus niet de voetnoot- of eindnootfunctie gebruiken!! Literatuur-
verwijzing in noten: als in de tekst (zie: 6f). Literatuurvermelding in
noten: als in de literatuurlijst (zie: 8). Een (korte) literatuurverwijzing
(Carr, 1993:79) verwijst altijd naar een (volledige) literatuurvermelding
in de literatuurlijst: Carc,A. (1993),Psychology, University Press, London.
Literatuurvermeldingen alleen in de notenlijst plaatsen, indien het
publicaties betreffen waarnaar aanvullend wordt verwezen.

10.Recensies zijn meer dan een samenvatting van een boek: het oordeel of
standpunt van de auteur komt erin tot uitdrukking. Zij hebben een
omvang van < 1400 woorden en kennen geen noten. Het gerecenseerde
boek bovenaan de recensie vermelden als bij 8a-b, inclusief ISBN-num-
mer en prijs. De naam van de recensent onderaan plaatsen, eventueel als
bij 7f. Besprekingsartikelen ( < 3500 woorden) vormgeven als bij 7a-h .
Het besproken boek bovenin in de leader vermelden als bij 8a-b, echter
ronder ISBN-nummer en prijs.

mailto:tvde@uvh.nl
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