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Korte teksten 

’Korte teksten’ zijn inleidingen, stimulerende gedachten, smaak-
makers, ideeën-verspreiders, twijfel-zaaiers. Het zijn geen gedachten 
met een eindpunt, geen wetenschappelijk vastgelegde conclusies, wel 
voorlopige resultaten van mijn onderzoek. De inzichten, ervaringen en 
reflecties hebben voor mij inmiddels een bepaalde ‘stevigheid’. Toch 
blijven ze slechts een stap op mijn nooit eindigende onderzoekstocht 
en dus kunnen de gedachten die hier staan morgen weer worden 
bijgeschaafd. Na wijziging krijgt een tekst een nieuw versie-nummer.  

Ik denk en schrijf op de praktijk gericht, pad-vindend.  Ik stel honder-1

den vragen en her-vraag ze regelmatig en trek steeds voorlopige 
conclusies. Ik voel me verbonden met enkele praktisch denkende 
zoekers in het oude China (Zhuang Zi, taoïsme) en in het oude India 
(Nāgārjuna, De Weg van het Midden). 

Ik schrijf in gewonemensen taal, ik vermijd zoveel mogelijk 
filosofisch of technisch jargon, en tegelijkertijd let ik er op dat ik 
overal zorgvuldig spreek en waar nodig nauwkeurig.  Alle begrippen 2

en woorden zijn een conventie, louter een afspraak, dus we kunnen 
best van mening verschillen over woorden. Daarenboven  beleven we 
woorden anders dan een definitie aangeeft. Waar nodig zal ik 
verduidelijken hoe ik bepaalde woorden gebruik. Ik gebruik 
willekeurig ‘hij’ en ‘zij’; dit betekent dat je die in de meeste gevallen 
gewoon kunt ruilen. 

Iedere ‘Korte tekst’ kan je vlot afzonderlijk lezen en gebruiken. Om 
een tekst volledig te kunnen vatten is het echter vaak aangewezen om 
de teksten er bij te nemen waar in de voetnoten naar wordt verwezen.  3

Francis Gastmans 

 Over ‘gidsen’ en ‘pad vinders’ lees je meer in het gratis boek Pathfinder - Samen de 1

juiste weg vinden
 Mijn visie en mijn uitgangspunten m.b.t. communicatie en taal vind je in de tekst Tal2 -

en en taalgebruik. 
 Wanneer er in de voetnoten staat “Lees meer in …” slaat dit op een tekst die je vindt 3

op mijn website: https://francisgastmans.com/korte-teksten/
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Wat betekenen woorden? 

Woorden zijn een conventie 

Een woord is een (woord)talige uitdrukking van een begrip. Een 
begrip is de kleinste bouwsteen van menselijke communicatie. Een 
begrip heeft een taal nodig om uitgedrukt te worden, een verbale, non-
verbale of beeldende taal. Zelfs het denken over begrippen gebeurt via 
een van de verschillende talen.  4

Het begrip ‘stoel’ kan je omzetten in een woord (stoel), in een 
voorwerp, een tekening, een beeldhouwwerk, een dans, een foto, een 
performance, een mime, een film, enz. 

De vorming van een begrip, de inhoud en het uitdrukken ervan is een 
conventie, via woorden, kleuren, klanken, bewegingen, gebaren, 
tekens, beelden, geuren, smaken en aanrakingen, voorwerpen, enz. 
D.w.z. er is geen enkele andere grond voor het creëren van een begrip 
en de invulling ervan - het geven van een betekenis - dan de afspraken 
die mensen met elkaar maken. Er bestaat geen autoriteit verheven 
boven de mens die bepaalt hoe een begrip (en nog minder een woord) 
dient te worden uitgedrukt en begrepen. 
Ieder mens is vrij om de invulling en de uitdrukkingen te aanvaarden, 
te verwerpen of te wijzigen of nieuwe begrippen te verzinnen en te 
gebruiken. Heel veel misverstanden, verschillen van mening en ruzies 
hebben ondermeer te maken met het verschillend invullen, uitdrukken 
en gebruiken van dezelfde begrippen.  

Woorden en alle beeldende en non-verbale uitdrukkingen van 
begrippen zijn menselijke constructies. Het zijn louter menselijke 
conventies. Ze komen niet van buiten de menselijke sfeer. Dat maakt 
dat er verschillen zijn in uitdrukkingswijze afhankelijk van de cultuur 
en de aangeleerde overtuiging en zienswijze. 

 Je leest meer in: Talen en taalgebruik.4
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Wat volgt drukt dus mijn visie uit. Je kunt het daar flink mee oneens 
zijn. Een discussie is echter niet zinvol. Via een dialoog is het wel 
mogelijk dat we elkaar constructief kunnen beïnvloeden en misschien 
onze visie bijsturen. 

Taalgebruik 

Over het algemeen drukken we ons onzorgvuldig uit, om niet te 
zeggen slordig; we zetten overal dagelijks taalgebruik in. Woorden 
hebben dan geen strikte invulling, geen heldere definitie en we werken 
met beperkte nuances en kleuren. We gebruiken de woorden 
‘medelijden’, ‘medeleven’, ‘empathie’ en ‘mededogen’ door elkaar. In 
het woordenboek worden ze zelfs als synoniemen gegeven. Ik pleit er 
voor minstens zorgvuldig taalgebruik in te zetten en in deze tekst zelfs 
nauwkeurig taalgebruik.   5

Je spreekt met woordenwolken 

Wanneer je een woordentaal gebruikt communiceer je in de meeste 
gevallen niet vanuit woordenboek-kennis maar vanuit je belevingen en 
je verbeeldingen.  Je spreekt slechts ogenschijnlijk met definities. In 6

je woorden verschuilen zich belevingen, associaties, gevoelens, 
beelden, herinneringen en overtuigingen. Al je woorden zijn ingebed 
in een persoonlijk netwerk  van woorden of een woordenwolk.   7

Welke woorden horen voor jou bij de begrippen ‘medeleven’, 
‘empathie’ en ‘mededogen’? Woordenwolken zijn persoonlijk. Je zet 
andere woorden in je wolk rond die begrippen dan ik. Het is boeiend 
om bv. kunstenaars te ontmoeten die in hun beeldentaal uitdrukking 
geven aan belangrijke begrippen (zelf, identiteit, liefde, medeleven, 
…) of die een werk aanbieden waarin jij aspecten van begrippen zoals 

 Meer over tien vormen van taalgebruik in Talen en taalgebruik5

 Uitzonderingen zijn wanneer juristen, wetenschappers, medici en (sommige) filosofen 6

communiceren.
Lees meer in Wat is een woordenwolk?7
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jij die beleeft, kunt herkennen.  8

Bij het beleven van de woorden die je gebruikt en bij het je bewust 
worden van je woordenwolk, gaat het niet om de ‘waarheid’. Het heeft 
dus geen zin om in discussie te gaan met iemand (bv. met mij) over de 
definitie van de woorden medeleven, empathie of mededogen. Je hoeft 
het niet eens te zijn met mij. Deze tekst heeft als intentie je uit te 
nodigen om nauwkeuriger te kijken naar je belevingen. 

Vertalen 

Woordentalen kunnen door de wijze waarop een taal is opgebouwd 
meer of minder subtiele verschillen in gevoelens, emoties, kleuren, 
geuren, smaken, vormen, e.d. uitdrukken. Voor de begrippen ‘medelij-
den’, ‘medeleven’, ‘empathie’ en ‘mededogen’ zijn er echter niet 
steeds afzonderlijke woorden te vinden in de verschillende woorden-
talen. De communicatie wordt nog eenvoudiger (en slordiger) wan-
neer mensen met elkaar praten in een ‘vreemde’ taal, een later aan-
geleerde taal (Engels, Frans, Spaans, … bv. wanneer je op reis bent of 
iemand ontmoet die jouw taal niet spreekt of omgekeerd). Het alge-
meen gebruik van het Engels in de wereld is handig voor dagelijkse 
communicatie, of wanneer je reist of onderhandelt. Wanneer je echter 
zeer fijne verschillen en nuances in je gevoelens, je emoties en je be-
hoeften wilt weergeven, schiet je woordenschat in die taal meestal 
tekort en grijp je naar algemene termen. 
Dit alles wordt ook duidelijk bij het vertalen van teksten. De nuances 
van een ‘rijke’ taal (bv. Sanskriet of Chinees) zijn moeilijk weer te 
geven in een taal die vooral functioneel wordt gebruikt en over minder 
nuances beschikt.  9

 Lees meer in Ontmoetingen met je ‘zelf’  - Wat kunstenaars je aanbieden8

 Een voorbeeld zijn de vele erg verschillende Engelse vertalingen van de Tao Te 9

Ching, de tekst die aan Lao Zi wordt toegeschreven. Ook de enkele Nederlandse 
vertalingen rechtstreeks uit het Chinees verschillen flink. Uiteraard verschillen de 
tientallen commentaren om de tekst ‘begrijpbaar’ te maken eveneens enorm.
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Zintuigen en wat je er mee doet 

Veel meer dan vijf zintuigen 

Bij ‘zintuigen’ denk je meer dan waarschijnlijk aan: oren, ogen, neus, 
tong/gehemelte en handen/huid. Daarmee kan je horen, zien, ruiken, 
smaken en tasten.  Daarnaast is er het evenwichtsorgaan dat je helpt 10

om voortdurend je evenwicht te vinden bij al je trage en vooral snelle 
bewegingen. Loop over een gevallen boomstam en je voelt dat je met 
dat orgaan waarneemt. Voor Zhuang Zi (de taoist, 4e eeuw BCE) is 
aandachtzaam handelen  een zintuigelijke actie, het handelend 11

waarnemen. Voor boeddhisten is bewustzijn of geest ook een 
zintuigelijke actie. Dat ligt dicht bij de overtuiging dat denken een 
zintuig is.  Verder slaat proprioceptie op de waarneming van de 12

houding- en bewegingszin via de zintuigen in je spieren en gewichten. 
Dit voel je bv. wanneer je struikelt en je je lichaam terug ‘bijeen pakt’. 
De interoceptie (van binnenuit waarnemen) biedt je waarnemingen 
door weefsels in je lichaam (bv. wanneer je voelt dat je dringend moet 
plassen). Met de thermoceptie ben je in staat om de temperatuur waar 
te nemen rondom jou. Daartoe gebruik je de thermoreceptoren. Pijn 
ervaar je dankzij de nociceptie via de nocireceptoren in de huid, je 
gewrichten en je interne organen. En hoe werkt telepathie? 
Andere zoogdieren (dan de mens) beschikken over nog andere 
specifieke zintuigen, bv. geluidstrillingen, echolocatie (vleermuizen), 
stromingsdetectie (vissen), electroceptie (haaien) en magnetoceptie 
(vogels). 

 De lijst van vijf zintuigen hebben we te danken aan Aristoteles (384-322 BCE) in zijn 10

Anima. Toch vind je dit lijstje ook terug in het oude India (al voegde de Boeddha er 
een zesde aan toe) en het klassieke China.

 In het Westen wordt vandaag de term mindfulness gebruikt.11

 De jonge Duitse filosoof Markus Gabriel pleit er sterk voor het denken als zintuig te 12

beschouwen: De zin van denken, Boom 2019 
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Het hart als zintuig 

Het hart werkt eveneens als een zintuig. Het kan zaken waarnemen 
die de andere zintuigen niet kunnen vatten. Het is het hart dat het 
onderscheid kan ontdekken tussen ‘medelijden’, ‘medeleven’, 
‘empathie’, ‘mededogen’ en ‘medevreugde’. Dat ontdek je niet met je 
hoofd, niet met je intellect en niet louter met je ogen. Om het hart als 
zintuig te ontdekken dien je wel je leeraanpak te verbreden. Van een 
louter intellectuele, rationele en technische aanpak dien je de 
dichtkunst, de beeldende kunsten, de bewegingskunsten en de 
ambachten in te schakelen. Je dient met je volledige lichaam te leren 
niet enkel met je hoofd. 

Zintuigen beter gebruiken 

Door je opvoeding heb je geleerd dat de zintuigen er zijn om waar te 
nemen. Onder ‘waarnemen’ wordt dan verstaan: het observeren van 
‘iets’ dat zich buiten jou bevindt of ‘iets’ dat je in jezelf voelt. De basis 
hiervan is enerzijds het aangeleerd grondpatroon gebaseerd op 
oorzaak-gevolg  en anderzijds een functionele houding tegenover 13

alles waar je als mens mee in contact komt: je innerlijke belevingen en 
wat buiten jou leeft =  mensen, dieren (van eencelligen tot primaten), 
planten (van mossen tot bomen), schimmels, water (in zijn vele 
verschijningsvormen), lucht, wolken, vuur, stenen. 

Nog steeds wordt het verhaal verteld van de evolutie alsof het zou 
gaan om een rechtlijnig verloop van eenvoudig naar complex, met 
allerlei vertakkingen weliswaar. Het verhaal heeft het steeds over de 
eerste mensen die zich onveilig voelden en reageerden uit angst: 
vluchten, vechten of verstijven. Dit vormde de basis van veel van ons 
gedrag, ook nog vandaag, zo wordt vaak gezegd. 
Op dit verhaal wil ik enkele flinke correcties aanbrengen. 

 Lees ‘Het lijnig grondpatroon’ p.17 in Drie grondpatronen om je leven te be-leven13
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• Ten eerste, er zijn geen ‘harde feiten’ (evidence based facts) die 
aangeven dat de eerste mensen bange wezens waren die daarenboven 
ruw omgingen met elkaar. De grottekeningen (dertigduizend jaar oud) 
kunnen met evenveel overtuiging uitgelegd worden als: de mensen 
waren nieuwsgierig en vertelden boeiende verhalen aan elkaar. Er zijn 
indicatie dat ze affectie en humor voelden. ‘Taal’ ontwikkelde (meer 
dan waarschijnlijk) via geluiden, bewegingen en aanrakingen. De 
muziek, de bewegingstalen en de beeldende talen waren er eerst. De 
woordentalen zijn een latere ontwikkeling en het schrift is maar 
vijfduizend jaar jong. Voor het aanvoelen en communiceren van 
‘medeleven’ heb je geen woorden nodig, wel een ‘taal’ (bv. een 
aanrakingstaal).  14

• Ten tweede, je gebruikt je zintuigen meer dan enkel om te registreren 
wat er buiten je leeft. Je behandelt dat wat je opmerkt. Je merkt niet 
louter een geluid, een geur of een smaak op. Je wilt het lokaliseren, 
het een naam geven en in sommige gevallen vraag je je onmiddellijk 
af wat je er mee kunt doen. Je wilt het ook kunnen verklaren. 
Tenslotte, en vooral, beoordeel je wat je waarneemt en je geeft het een 
waardering (positief, negatief, neutraal of onverschillig). Dat laatste 
druk je uit in een mening of een overtuiging en met emoties.  15

• Ten derde, een belangrijke taak van het gebruik van de zintuigen is 
om nieuwsgierig te zijn, je te verbinden met anderen, je te helpen 
genieten en om te spelen! Zintuigen hebben een sterke sociale functie. 

De drie abrahamitische godsdiensten (jodendom, christendom, islam) 
hebben van bij het begin van hun ontwikkeling het louter genieten als 
‘gevaarlijk’ beschouwd (verleidelijk, zondig, duivels zelfs). Deze 
houding is in de opvoeding en de leeraanpak van vele culturen 
geslopen. 

Genieten van het eenvoudige, het kleine en het mooie is nodig om 
zowel medeleven, empathie, mededogen als medevreugde te kunnen 

 Lees meer in Talen en taalgebruik14

 Lees meer in Hoe je zelf ‘feiten’ creëert  - Vier soorten feiten15

-  -6 Versie 17.2



ontdekken en inzetten.  Zonder te genieten sluit je jezelf af van de 16

bijzondere belevingen die bij het waarnemen met het hart horen.  
Genieten is deel van de verwondering, of is het omgekeerd? 
Genieten heb je nodig om de humor te ontdekken in een situatie en om 
op een gepaste manier te kunnen relativeren wat er gebeurt. Om te 
kunnen genieten dien je waar te nemen met je hart. 
Nieuwsgierigheid en genieten zijn ervaringen die veel meer dan angst 
aan de basis liggen van de menselijke ontwikkeling. Het heeft er o.a. 
voor gezorgd dat mensen in grotere groepen gingen leven op het 
ogenblik dat ze voor het eerst een (semi)vaste woonplaats kozen. 
Handel was er van bij het prille begin (dat bewijzen de pigmenten die 
werden gebruikt bij de grottekeningen en de eerste grafgeschenken). 
Om handel te drijven is er nieuwsgierigheid nodig en genot om wat je 
via ruilen wilt bekomen. 

 Voor alle duidelijkheid, genieten ≠ belust zijn op lusten!16
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Gevoelens en emoties 

In het dagelijks taalgebruik  worden de begrippen ‘gevoelens’ en 17

‘emoties’ door elkaar gebruikt, ten onrechte.   18

Gevoelens zijn de resultaten van een waarneming. Gevoel is een 
perceptie, een waarneming. Daarvoor denk je wellicht op de eerste 
plaats aan je huid en de aanrakingen. Je voelt andere sensaties met  je 
hart als zintuig. Daarnaast neem je gevoelens waar tegelijk met het 
waarnemen via de andere zintuigen. Je hoort en voelt de klanken, je 
ziet en voelt de kleuren en vormen, je proeft en voelt de smaken, enz. 
Met welke zintuigen neem jij de temperatuur waar en hoe voel je dat?  
De uitdaging bestaat er in om fijngevoelig te leren voelen, te leren 
waarnemen. 
Emoties zijn het resultaat van een beoordeling en een waardering 
(positief, negatief, neutraal of onverschillig) van wat je voelt. Het is 
een reactie op je waarnemingen. Emoties zijn dat wat je doet met je 
gevoelens.  Daarin maak je keuzes. Emoties zijn een integraal deel 19

van je volledig mens-zijn. Ze zijn nuttig en nodig om in beweging te 
komen en geven richting aan de ‘bewegingen’ in je leven. Ze 
verwijzen rechtstreeks naar je onderliggende behoeften. Het is echter 
de uitdaging om je niet te laten meeslepen door sterke emoties (zowel 
pijnlijke als erg aangename) en integendeel om je zo gedifferentieerd 
mogelijk uit te drukken, via meerdere ‘talen’. 

 Lees meer in Talen en taalgebruik17

 Ik weet het wel, de woorden ‘emotioneel’ en ‘emotionele intelligentie’ zijn sterk inge18 -
burgerd. Het is dagelijks taalgebruik dat snel (via het Engels) algemeen werd.  
Het lijkt een onmogelijke taak om het te vervangen door ‘met gevoel’, ‘de intelligentie 
van het gevoel’

 • Hoofdstuk 5 ‘Gevoelens en emoties’ in: Damasio, Antonio, Het zelf wordt zich be19 -
wust. Hersenen, bewustzijn, ik. Amsterdam, Wereldbibliotheek 2010 (A.Damasio is 
hoogleraar neurowetenschappen) 
• Hoofdstukken 7 ‘Affecten’ en 8 ‘De constructie van gevoelens’ in Damasio, Antonio, 
De vreemde orde der dingen - Het leven, het gevoel en het ontstaan van culturen, 
Amsterdam, Wereldbibliotheek 2019
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Wanneer je bv. klanken waarneemt in de natuur of muziek beleeft in 
een concert, kan je leren de klanken tevens te voelen, wat iets anders 
betekent dan wat de klanken met jou doen, of beter, wat jij innerlijk 
doet met de klanken, want dat laatste zijn je emoties. 
Emoties zijn persoonlijk, ze zijn van jou, jij bent er voor verantwoor-
delijk. Je kunt voelen dat je wordt uitgedaagd of verleid, toch zijn je 
emotionele reacties jouw keuze. Je kunt leren om niet agressief te 
reageren op agressie (bv. via oosterse gevechtssporten). Je kunt leren 
je emotionele energie niet zo te gebruiken dat ze negatief werkt voor 
jezelf en voor je verbinding met de ander. 

Met gevoelens neem je waar. Dieren hebben vaak een of meerdere 
zintuigen die ultra gevoelig zijn. Hun emotionele reacties daaren-
tegen zijn meestal grover: angst, nieuwsgierigheid, droefheid, 
blijdschap, onzekerheid, kwaadheid, agressie (fysiek of ‘verbaal’), 
spelen, seksuele opwinding, onderdanigheid, drang om zich te hechten 
aan anderen of anderen aan hen te hechten; bij sommige dieren zie je 
ook tederheid en medeleven (toch maar opletten voor het projecteren 
van menselijke gevoelens in dieren, ook al zijn de uitdrukkingen van 
emoties zo gelijkend!).  20

Voor het gehalte aan feitelijkheid van gevoelens dien je terug te gaan 
naar wat je in je lichaam en vanuit je hart waarneemt, gevoelsmatig 
(‘emotioneel’ is hier dus een verwarrende term). Je kunt bij een 
aandachtige reflectie elementen terugvinden met een bepaalde 
‘stevigheid’ waar je gevoelens op steunen. Voor het feiten-gehalte van 
je emoties moet je terug naar wat je doet reageren zoals je reageert. 
Dan zal je merken dat je zelden terug kunt vallen op iets dat een 
bepaalde ‘vastheid’ heeft; emoties komen en gaan en zijn afhankelijk 
van het moment.  21

De meeste mensen tonen dat ze zowel in hun waarnemen als in hun 

 de Waal, Frans, Mama's laatste omhelzing - over emoties bij dieren en wat ze ons 20

zeggen over onszelf, Atlas Contact 2020
 Meer in: Vier feiten - Hoe je zelf ‘feiten’ creëert21
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emotionele reacties en in hoe ze die uitdrukkingen overwegend 
beperkt en ‘grof’ handelen (zie bv. de communicatie op de sociale 
media en in de politiek).  Opmerkingen of ongewenste feedback 22

worden snel persoonlijk genomen en als een ‘aanval’ beschouwd.  23

Het onderscheid tussen gevoelens en emoties kan je ervaren via 
meditatie of mindfulness. Je zit neer en neemt scherp de gewaar-
wordingen waar in en rond je lichaam en de gedachten die opkomen. 
Je leert het enkel te houden bij de waarnemingen. Al snel echter 
verbinden zich emoties aan de observaties en start je een innerlijk 
gesprek en ben je weg van het louter vaststellen en van hier-en-nu. 

Wie sterk emotioneel reageert is daarom niet erg gevoelig (!), vaak 
integendeel. Sterke emotionaliteit wordt, ten onrechte, verward met 
hoge gevoeligheid. Het betekent alleen dat die persoon niet heeft 
geleerd zijn emoties op verschillende en verfijnde manieren te uiten.  
Zijn uitingen zijn als primaire reacties. Wie de stem verheft of luid 
schreeuwt voelt niet meer pijn en heeft zeker niet meer gelijk dan 
iemand die heeft geleerd dit op andere manieren uit te drukken. 
Iemand of iets kan volgens jou je prikkelen, verleiden, uitdagen, 
aanvallen, onrechtvaardig behandelen. Dat kan je vaststellen, daar 
voel je gevoelens bij. Het is echter jouw verantwoordelijkheid wat je 
ermee doet, hoe je er emotioneel op reageert.  
Je emotioneel uitdrukken heb je geleerd. Mensen zijn minder 
genetisch gebonden aan emotionele uitdrukkingen. We zijn lerende 
wezens. Dat maakt ons verantwoordelijk voor de wijze waarop we 
onze emoties uiten. Je kunt je emotionele uitingen verfijnen. Dan leer 
je nieuwe woorden en nieuwe gedragingen en meer gebruik te maken 
van non-verbale en beeldende talen en van stilte.  24

 Over taalgebruik - dagelijks, zorgvuldig, nauwkeurig - lees je meer in: Talen en taal22 -
gebruik

 Lees meer in: Hoe hou je het gesprek ‘in het midden’?23

 Over de verschillende 'talen' en de stilte als taal lees je in: Talen en taalgebruik24
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Beter je gevoelens inzetten om goed waar te nemen dien je ook te 
leren. Wandel door een bos en leer kleuren en vormen onderscheiden 
zonder de bedenking te maken dat die mooi zijn of niet, hou je oordeel 
in, kijk alleen en kijk aandachtiger. Voel (= neem innerlijk waar) hoe 
je de neiging hebt om daar toch iets van te vinden (= daar waarderend 
op te reageren). Wat dan in je opkomt zijn je emoties. Je kunt leren om 
scherper waar te nemen en het bij je gevoelens te houden. 
Je kunt leren om bv. aandachtiger naar muziek te luisteren en veel 
meer klanken en intonaties te herkennen. Op dat moment wordt een 
concert een multidimensionale beleving. 

Mensen die wel zéér gevoelig zijn, hoog sensitief, hebben zintuigen 
die op scherp staan en fijner waarnemen. Ze nemen meer schake-
ringen waar. Ze ruiken meer geuren, horen meer klanken, zien meer 
kleuren, proeven meer smaken en hun handen nemen veel meer waar 
wanneer ze iets aanraken. Ze voelen tevens hun waarnemingen. Niet 
zelden hebben ze meer tijd nodig om hun waarnemingen en hun 
gevoelens, te communiceren. Vaak zijn ze erg gevoelig voor té sterke 
geuren, té luide klanken, té felle kleuren, té scherpe smaken. Die ‘té’ 
zorgt immers voor vervlakking. Dit past niet voor een fijngevoelig. 
mens. 
Wanneer je a) je bewust zijn, b) voelen met het hart en c) denken, als 
drie zintuigen beschouwt dan zijn mensen met een hoge sensitiviteit in 
staat fijner waar te nemen wat de actie ‘bewust zijn’ bij hen doet. Ze 
voelen andere mensen, dieren en planten scherp aan. Ze zijn tevens 
gevoeliger voor denkpatronen en voor de woorden die gedachten 
uitdrukken. 

Om iets van de fijnheid van ‘voelen’ te beleven en geconfronteerd te 
worden met de hevigheid van emoties, kan je bij de beeldende kunst op 
‘consultatie’ gaan. In schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerken, 
foto’s of video’s hebben kunstenaars zowel gevoelens als emoties 
uitgebeeld. Sommige werken geven heel goed de ene of de andere 
toestand weer. 
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Geen rekening houden met het onderscheid tussen 
gevoelens en emoties kan tot misverstanden leiden 

Het kan op vele vlakken verkeerd lopen bij de communicatie van 
gevoelens en van emoties. 
Kan je gevoelens (= waarnemingen) communiceren zonder emoties?  
Welke talen kan en wil je hanteren om jouw gevoelens zo helder en 
nauwkeurig mogelijk te communiceren?  
Hoe kan je je emoties communiceren op zo’n wijze dat alle 
schakeringen tot hun recht komen?  
Hoe communiceer je met iemand die niet een zorgvuldige of 
nauwkeurige taal heeft geleerd en jou niet kan ‘horen’ wanneer je je 
nauwkeurig uitdrukt?  
Hoe druk je je beeldend uit wanneer iemand geen beeldende taal 
verstaat?  
Dien je op de eerste plaats er zorg voor te dragen dat je jezelf 
nauwkeurig uitdrukt (dit geldt zowel voor gevoelens als voor 
emoties)? Of dien je je aan te passen aan de ander?  
Kan je met iedereen al je gevoelens en al je emoties delen? Is dit 
laatste niet een onmogelijkheid, teveel gevraagd?  
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Kan je de ander begrijpen? 

De ander willen begrijpen 

Wanneer je echt naar iemand wilt luisteren of haar helpen of met haar 
samenwerken, stop dan met te trachten haar te willen begrijpen. Zet je 
veeleer in om te achterhalen welke de belangrijkste vraag is die op dit 
ogenblik in haar leeft. Wat is haar kernvraag op dit moment? (= de 
vraag die er écht doe doet, nu) Tracht haar gedachtengang waar te 
nemen, de wijze waarop zij gedachten vormt en innerlijke beelden 
hanteert … zonder te oordelen. Enkel zo kan je een vraag stellen die 
haar helpt om - vanuit haar denk- en betekeniskader - een zinvol 
antwoord te vinden op haar kernvraag.  25

Om de gedachtengang van de ander te kunnen waarnemen, is het 
nodig dat je je eigen denkkader even parkeert. Wat ‘logisch’ is voor 
haar hoeft niet logisch te zijn voor jou. Je hoeft het er niet alleen niet 
mee eens te zijn, je hoeft het zelfs niet te begrijpen! Je hoeft niet alles 
te kunnen begrijpen om goed te kunnen samenwerken. Wél 
aanvaarden dat dit nu haar logica is en het gesprek aangaan. 
De bewering dat datgene wat jij niet kunt begrijpen ‘onbegrijpbaar’ is, 
klopt niet. Enkel jij kunt het niet begrijpen, nu. Alles wat je 
waarneemt, voelt, denkt en doet vertrekt vanuit jouw aannames en 
overtuigingen. Willen begrijpen vertrekt bv. vanuit de aanname dat jij 
haar kúnt begrijpen. Dat klopt niet met de werkelijkheid: je bent 
begrensd in datgene wat je kunt begrijpen.  26

Wanneer je tracht te begrijpen, doe je moeite om met jouw denkkader 
de logica van de ander te verstaan. Dat doet onrecht aan de ander. 
Help de ander om via haar eigen denkkracht, de kracht van haar 
gevoel en haar zingeving te zoeken naar haar zinvolle antwoorden. 
Haar zoektocht zal gans anders verlopen dan jouw zoektocht. 

 Lees meer in De kunst van het vragen en het Vragenkompas25

 Lees meer in De Held met de Duizend Grenzen en Uitdagingen26
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Willen begrijpen legt vaak een obstakel op de weg. Het is een obstakel 
omdat je niet de gepaste vraag stelt die iemand nu op weg zou kunnen 
helpen, haar weg, niet de weg volgens jouw inzicht. Het is een 
obstakel omdat je daardoor haar kracht beknot om zelf tot inzichten en 
keuzes te komen. Het is een obstakel omdat je hiermee haar 
zelfredzaamheid beperkt. Het is een obstakel omdat je in de meeste 
gevallen teveel verantwoordelijkheid op je schouders laadt en vroeg of 
laat als Redder optreedt.  27

Wil je de ander echt helpen? Help de ander om zichzelf te begrijpen! 
Daarvoor is het niet noodzakelijk dat jij  de ander begrijpt. 
Wat is er wél nodig? Een vragende houding en de juiste vraag stellen. 
Je laat de verantwoordelijkheid waar ze hoort = bij de ander. Je stopt 
geen energie in alles willen begrijpen. Je houdt je bezig met het stellen 
van de juiste vragen en het scherp waarnemen hoe zij haar ‘probleem’ 
formuleert, welke overtuigingen daarin werken, wat zij wil bereiken, 
enz. 
Ieder van ons vult de woorden die hij uitspreekt en die hij de ander 
hoort gebruiken iets anders in en voelt ze een beetje anders aan. Dit 
kan je dagelijks vaststellen.  28

Alles willen begrijpen is een broertje van perfectionisme. Wanneer je 
eerst alles wilt begrijpen alvorens keuzes te maken en beslissingen te 
nemen vergeet je dat alles voortdurend verandert en dat het nodig is 
om regelmatig bij te sturen. 

Begrepen willen worden 

Dit is een valkuil waar velen onder ons in vastzitten: moeite doen om 
iets aan de ander uit te leggen zodat zij jou kan begrijpen. Steeds 

 Over de eigen kracht van de ander versterken en het vermijden van het Redders-spel 27

lees je meer in het hoofdstuk ‘De eigen kracht versterken’ in de tekst De kunst van 
het vragen en het Vragenkompas

 De eenvoudige oefening van een woordenwolk maken kan je helpen om je beschei28 -
dener op te stellen. Daarnaast zorgt het voor meer helderheid in het gesprek.  
Lees meer in Wat is een woordenwolk?
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blijkt dat jouw behoefte om begrepen te worden een obstakel is in het 
vinden van goede antwoorden op jouw kernvraag (= de vraag die er 
voor jou écht doe doet, nu). Dat jij vraagt om begrepen te worden is 
zeer menselijk. Dat de ander dat vraagt is ook zeer menselijk. Voor het 
ontdekken van de vraag waar het echt om gaat en het vinden van een 
duurzaam antwoord is het evenwel niet nodig om begrepen te worden. 
Niet voor jou, niet voor de ander. Het is mooi meegenomen indien het 
gebeurt (of beter, indien je de illusie hebt dat het gebeurt) maar het is 
niet noodzakelijk om de zaken efficiënt aan te pakken. 
Ik weet uit eigen ervaring hoe aangenaam het voelt wanneer ik ervaar 
“Deze persoon begrijpt mij.” (= op dit ogenblik, in deze context, voor 
deze situatie, bij deze vraag van mij). Daar kan ik van genieten. Ik ben 
echter gestopt met: “Ik wil eerst begrepen worden alvorens …”. 
Daardoor leg ik minder last op de ander, kijk ik naar wat er werkelijk 
tussen ons gebeurt en tracht ik daar constructief mee om te gaan. Dat 
doe ik ook wanneer ik beslis om “nee” te zeggen tegen de ander. Ik 
merk dat dit zowel mezelf als de ander veel ruimte biedt.  De ander 29

hoeft echt geen moeite te moeten doen om mij te begrijpen. Het is lief 
indien het gebeurt. 

Zodra ik het verlangen (of de vereiste) loslaat dat de ander mij 
begrijpt, kan ik de ander vrij laten in de manier waarop zij denkt, wat 
voor haar betekenisvol is, de waarden die voor haar belangrijk zijn, 
datgene waar zij in gelooft. Dan kan ik haar opmerkingen open 
ontvangen, zonder er eerst allerlei eisen aan te stellen. Enkel zo kan ik 
iets ontvangen dat buiten mijn denkkader valt! Ik heb dan niet de 
bevestiging dat mijn visie correct is maar wel een weg naar een 
duurzame oplossing. 

 Lees meer in Hoe hou je het gesprek 'in het midden'? 29
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Vijf verschillende begrippen 

Een verhaal 

Een jongen ging naar de dierenwinkel om een puppy te kopen. Vier 
puppy's zaten bij elkaar, elk geprijsd op 50 €. Er zat er eentje alleen in 
een hoek. “Komt deze puppy uit hetzelfde nest en waarom zit het 
alleen?” wilde de jongen weten. De winkeleigenaar antwoordde dat 
het uit hetzelfde nest kwam maar dat het misvormd was en daarom 
niet te koop. “Wat is de misvorming?” De winkeleigenaar antwoordde 
dat de puppy werd geboren met een ontbrekend pootje. De jongen 
vroeg: "Wat ga je dan met deze doen?" Het antwoord was dat het zou 
worden ingeslapen. “Mag ik even met hem spelen?” De winkelier zei: 
"Natuurlijk." De jongen pakte de puppy op en die likte hem aan zijn 
oor. Onmiddellijk besloot de jongen dat dit de puppy was die hij wilde 
kopen. De winkeleigenaar zei kortaf: "Deze is niet te koop!" De 
jongen drong aan. De jongen haalde 2 € uit zijn zak en rende om de 
ontbrekende 48 € aan zijn moeder te vragen. Toen hij de deur bereikte, 
schreeuwde de winkeleigenaar hem na: "Ik begrijp niet waarom je het 
volle geld voor deze zou betalen als je voor dezelfde prijs een gezonde 
zou kunnen kopen." De jongen zei geen woord. Hij tilde enkel zijn 
linker broekspijp op, hij droeg een prothese.  30

 Bron: Sourabh Aklujkar op https://www.quora.com/What-are-the-differences-between-30

empathy-compassion-and-pity
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Geen definitie 

Wat volgt is niet een taalkundige definitie van de vijf begrippen maar 
groeide uit: de verhalen en getuigenissen van mensen die sterk waren 
in het herkennen en uitdrukken van gevoelens en emoties; de 
literatuur rond deze begrippen; mijn eigen belevingen en mijn 
interacties met anderen (vooral mijn fouten); mijn kunstzinnig zoeken 
in mijn beeldhouwwerk. Ik start daarom telkens met enkele woorden 
die in mijn woordenwolk rond het begrip bewegen.   31

Ik herhaal, bij het beleven van de woorden die je gebruikt en bij het je 
bewust worden van je woordenwolk, gaat het niet om de ‘waarheid’. 
Het heeft geen zin om in discussie te gaan met mij over de definitie 
van de woorden medeleven, empathie of mededogen. Je hoeft het niet 
eens te zijn met mij. Deze tekst heeft als intentie je uit te nodigen om 
nauwkeuriger te kijken naar a) jouw belevingen en wat je gedrag 
‘meedeelt’, dat wat je doet en b) de uitdrukkingen van de beleving 
door anderen en wat hun gedrag uitdrukt, dat wat zij doen.  32

Medelijden 

In mijn woordenwolk staan: medelijden; deernis; erbarmen; 
leedwezen; leedvermaak; compassie (Vlaams); ocharme (Vlaams); 
pity (En); jammerlijk; ego-gestuurd; schommelen tussen sympathie en 
antipathie; oordelen; … 
Bij ‘medelijden’ is de relatie onevenwichtig, relationeel sta je boven 
de ander, je blik is naar beneden gericht. Je voelt iets voor de ander 
maar je voelt niet mee. Meestal heb je snel een interpretatie klaar én 
een advies. Je bent beperkt betrokken en dan nog voornamelijk bij wat 
er is gebeurd (= bij het verleden). Je kijkt niet verder dan wat er nu 
gebeurt. In werkelijkheid oordeel je; vaak veroordeel je. Je houding: 

 Lees meer in: Wat is een woordenwolk?31

 Andere visies op de invulling van de woorden ‘medelijden’, ‘empathie’ en ‘mededo32 -
gen’ vind je bv; op de site van Quora: https://www.quora.com/What-are-the-differ-
ences-between-empathy-compassion-and-pity
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“We zitten niet in hetzelfde schuitje en we varen op een wijde zee. Jij 
vaart jouw route, ik de mijne. Ik zie jou varen in een schamel bootje.” 

Medeleven 

In mijn woordenwolk rond medeleven staan: meevoelen; aanvoelen; 
zelfliefde; innige deelneming; altruïsme; barmhartig; ontroering; 
vertedering; medemenselijk; emotioneel betrokken; emotionele 
aanstekelijkheid ; verbonden zijn; actief luisteren; begripvol 33

luisteren; dialoog; aandachtzaamheid (En: mindfulness); troosten; … 
Bij ‘medeleven’ sta je dicht bij de ander. De relatie is gelijkwaardig. Je 
wilt meevoelen met de ander. Je wilt de ander aanvoelen en 
emotioneel mee voelen wat de ander zou voelen. Je bent emotioneel 
betrokken bij wat er hier en nu gebeurt met de ander maar ook met 
wat de mogelijkheden en de gevolgen kunnen zijn voor morgen. Je 
houding: “We zitten in hetzelfde schuitje dat vaart op een wijde zee. 
Samen kunnen we het halen.”  
Bij medeleven ben je emotioneel sterk betrokken. Je meent dat je 
aanvoelt wat de ander voelt. Dat doe je met je emoties. Bv. je schreit 
wanneer de ander schreit, je lacht wanneer de ander lacht. De dunne 
lijn tussen wat de ander voelt en aan emoties toont en dat wat jij voelt 
en aan emoties ervaart, zorgt voor een gevaar. Je kunt immers nooit 
helemaal voelen wat de ander voelt. Hoe de ander emoties uitdrukt 
kan best gans anders zijn dan hoe jij dat begrijpt. Het gevaar dreigt dat 
je zijn emoties gaat vergelijken met wat jij ervaart in een gelijkaardige 
situatie: “Ik voel dat ook zo aan.” of “Ik voel me net zo in zo’n 
situatie.” of “Ik kan je begrijpen want ik heb dat ook meegemaakt en 
weet hoe dat voelt.” of “Ik zou ook zo reageren.”. 

 Wanneer iemand geeuwt geeuw jij ook, wanneer iemand lacht kan je niet tegen33 -
houden dat je ook lacht. Chimpansees en bonobo’s hebben dat ook.
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Medevreugde 

In mijn woordenwolk rond medevreugde staan: liefdevolle 
vriendelijkheid; open hart; enthousiasme delen; samen genieten; 
samen vieren; de eigen kracht van de ander versterken; erkenning 
geven; aanstekelijk; verbindend werken; … 
Bij ‘medevreugde’ sta je bij de ander klaar om iedere ‘overwinning’ 
hoe klein ook mee te vieren. Je hoeft niet te voelen wat de ander voelt 
en je hoeft niet op dezelfde manier emotioneel te reageren, wel ervaar 
je bij de ander de kracht van het volgende ‘stapje vooruit’. Het doet er 
niet toe hoe sterk of hoe zwak de uiting van de emoties of de beleving 
is, je zet de ander aan om samen te vieren. Je versterkt daarmee de 
eigen kracht van de ander. Je houding: “Ik ben er om met jou je 
volgende stap vooruit te vieren, om het even hoe klein, om het even 
waar je staat in het leven en waar ik sta.” 

Empathie 

Empathie wordt vaak gelijkgesteld aan of als synoniem gebruik met 
medeleven. Ik ervaar het als een grove gelijkschakeling, het afvlakken 
van de begrippen.  Het toont veeleer onzorgvuldig, dagelijks taal-34

gebruik. Ik waag het een onderscheid te maken.  
In mijn woordenwolk rond empathie staan: invoelen; zonder 
vooroordelen; niet tussenbeide komen; je in de waarneming van de 
ander kunnen inleven; gedeelde betrokkenheid ; je inleven in het 35

standpunt van de ander; daarbij duidelijk onderscheid maken tussen 
de eigen gevoelens en emoties en de gevoelens en emoties van de 

 De primatoloog Frans De Waal beweert dat zoogdieren ook ‘empathie’ hebben omdat 34

ze medeleven tonen (bv. je hond) of omdat in een troep dieren emotionele aansteke-
lijkheid speelt zoals bij de mens. Hij maak geen onderscheid tussen medeleven en 
empathie. Daardoor lijkt het alsof dieren het hetzelfde doen wat mensen doen en 
omgekeerd.

 Ik weet dat jij weet dat ik weet dat jij weet.  35

Ik weet dat jij weet dat ik weet dat wij het niet echt weten.
-  -19 Versie 17.2



ander; een open ruimte scheppen (Open Space); de ander volledig 
aanvaarden; alles loslaten; interafhankelijkheid beleven; een helend 
pad ontwikkelen; een systemische kijk ; …  36

Bij empathie zet je een stapje terug wat je eigen gevoelens en emoties 
betreft. Je neemt de emoties waar van de ander en kunt je inleven 
zonder daar zelf emotioneel van te worden. Je kunt niet alleen 
luisteren met je oren en zien met je ogen maar je kunt ook begripvol 
waarnemen met je hart. 
Empathie is m.i. een diepere vorm van medeleven. Het sluit iets meer 
aan bij mededogen dan bij medeleven. 

Mededogen  37

In mijn woordenwolk rond mededogen staan: ‘leeg’ zijn; authentiek 
aanwezig zijn; zuivere aanwezigheid; gelijkmoedig; mildheid; 
onvoorwaardelijk aanwezig; fundamentele vragen stellen; conceptloze 
helderheid; niets invullen; niet-doen (wu-wei); niet-oplos-sen; met een 
vrij ‘zelf’ bevrijd van verlangens en wensen; compassion (En); geen 
helend pad maar een helende dynamiek aanbieden; onvoorwaardelijk 
schenken; de bodhisattva van het mededogen Avalokiteśvara in India 
(Guanshiyin of Guanyin in China, Kannon in Japan); een 
lemniscatische kijk  38

Bij ‘mededogen’ ben je volledig en onvoorwaardelijk aanwezig bij de 
ander en neem je geen initiatief. Je weet dat gevoelens wijzen op de 
waarnemingen en dat emoties (als respons daar op) komen en gaan; 
dat ze een actueel en tijdelijk antwoord zijn op wat iemand waarneemt 
als ‘dit gebeurt er nu met mij’. Emoties zijn voor jou een tijdelijk 
antwoord op een situatie en daar hecht jij je niet aan. Je neemt zeker 

 Lees het hoofdstuk ‘Het systemisch grondpatroon’ p.27  in: Drie grondpatronen om je 36

leven te be-leven
 Voor de beleving, de kennis en de uitdrukking van ‘mededogen’ steun ik op de 37

eeuwenlange boeddhistische ervaring en op het taoïsme.
 Lees het hoofdstuk ‘Het lemniscatisch grondpatroon’ p.31  in: Drie grondpatronen om 38

je leven te be-leven
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geen emoties over van de ander. Je bent sterk betrokken bij het 
‘moment’ van van de ander (want verleden-heden-toekomst zijn niet 
te scheiden). Je kijkt op erg lange termijn.  
Je houding: “We zitten in verschillende bootjes die sterk met elkaar 
zijn verbonden en varen op dezelfde stroom. Je dient het helemaal zelf 
te maken maar ik ben bij jou, ik blijf aanwezig en blijf je steunen, wat 
ook je keuzes zijn. Ik weet dat je het kunt halen.”  
Bij mededogen luister je met je hele wezen. Dit luisteren beperkt zich 
niet tot het oor, noch tot het verstand, noch tot het hart. Het vereist dat 
je je helemaal leeg maakt, alle vooroordelen achterwegen laat, een 
open vrije ruimte creëert in jezelf en tussen jou en de ander. Pas als je 
‘leeg’ bent, luistert je hele wezen. Dan is er een direct intuïtief 
begrijpen van datgene wat nooit gehoord kan worden met het oor of 
het hart of begrepen met het verstand.  

Zhuang Zi, taoïst, China 4e eeuw BCE:  
“Mag ik vragen wat ‘vasten van het hart’ dan wel inhoudt?” vroeg 
Yan Hui. Concentreer al je aandacht. Luister niet meer met je oren 
maar luister met je hart. Luister dan niet meer met je hart maar 
luister met je qi (de energie van je wezen). Wat hoorbaar is houdt op 
bij je oren, terwijl het hart nog toegankelijk is voor symbolen (maar 
ook daar stopt). Maar de qi is leeg; slechts dingen geven het gestalte. 
(Zodoende kan het op alle verschijnselen acht slaan, zoals ze zijn.) 
Leeg zijn, dat betekent het ‘vasten van het hart’. (Hoofdstuk 4, I)  39

Bij mededogen ontvang je de ander onvoorwaardelijk; zonder een 
oordeel uit te drukken; zonder een snelle beoordeling van haar gedrag; 
je kijkt zonder een voorgevormd beeld; zonder de neiging om iets te 
willen veranderen of een advies te geven; je stelt fundamentele 
vragen; je ontvangt de ander zonder te willen begrijpen (je hoeft haar 
niet te kunnen begrijpen om er voor haar te zijn). Ten onrechte wordt 
bij mededogen soms gedacht dat je afstandelijk reageert omdat je niet 
emotioneel reageert en geen teken geeft van emotionele betrokken-

 Schipper, Kristofer, Zhuang Zi, de volledige geschriften, Uitg.Augustus Amsterdam 39

2007 p.82
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heid. Het is net belangrijk dat je fijnzinnig voelt, aanvoelt en invoelt 
maar niet emotioneel reageert. 
Bij mededogen kom je niet tussenbeide in het innerlijk conflict van de 
ander dat je waarneemt. Je neemt de pijnen waar, de innerlijke strijd, 
de uitingen van verdriet of frustratie of onmacht, maar je komt niet 
tussenbeide, je bent wél eerlijk en helemaal aanwezig. Je handelt zo 
opdat de ‘eigen kracht’ van de ander alle ruimte krijgt om de innerlijke 
strijd te voeren. Iedereen heeft ‘recht op verdriet’. 
De ander mag er volledig zijn zoals zij zich toont, hier en nu, met al 
haar emotionele uitingen. Door de wijze waarop je écht aanwezig 
bent, kan je de ander inspireren om een volgende stap te overwegen. 
Tegelijkertijd kan en mag je het wel oneens kunt zijn met het gedrag 
van de ander. Dat kan je helder zeggen of tonen. Je keurt dan het 
gedrag af, niet de persoon! Je hanteert immers het onderscheid tussen 
enerzijds verwijzen naar gedrag, naar een activiteit of naar uitingen 
van emoties en anderzijds iemand definiëren of in een eng hokje 
stoppen. Je geeft mensen geen label (“Jij bent een …”). Niemand is 
een functie of een rol of een gedrag. Niemand is zijn ‘identiteit’. Als 
mens heb je een ‘identiteit’ (of beter, identiteiten), je bent geen 
‘identiteit’; je bent je ‘zelf’.  Ieder mens verschijnt voor jou als een 40

voortdurend ontwikkelend proces. Een mens houdt niet op ‘mens’ te 
worden, iedere dag opnieuw. Geen enkel mens is ‘af’. Ieder mens 
heeft een ‘gebrek’, een ‘handicap’, een ‘hoek af’; ik noem het een 
‘bijzonderheid’. Alle mensen zijn op deze manier bijzonder.  41

Mededogen kan een stap verder gaan en jou aanleren om waar te 
nemen zonder een concept te hanteren. Een concept is een voorgepro-
grammeerd hokje, bv. ‘man’, ‘vrouw’, ’migrant’, ‘lesbienne’, 
’medewerker’, ‘manager’, ‘zelfstandige’, enz. Ieder beleeft het 
concept - en het woord om dit uit tee drukken - op een andere, eigen 

 Lees meer in Hoe beleef jij je ‘ik-wand’, je ‘ik’, je ‘identiteit’ en je ‘zelf’?40

 Meer in De Held met de Duizend Grenzen en Uitdagingen41
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manier en verbindt dit met eigen associaties.  Wanneer je vanuit een 42

concept kijkt zie je niet wie of wat er zich aandient. 

Een van de belangrijkste personen om mededogen aan aan te bieden 
ben jij zelf: zelf-mededogen. Jezelf helemaal aanvaarden zoals je 
vandaag doet, zelfs al weet je beter. Jezelf aanvaarden met je talenten 
én met al je beperkingen. Jezelf helemaal aanvaarden mét die ‘hoek 
af”. Je ‘levensopdracht’ opnemen en trachten zo goed mogelijk te 
volbrengen, hoe je die opdracht ook beleeft en hoe zwaar die ook lijkt. 
Aanvaarden dat je gedrag voorziene én onvoorziene, soms erg 
pijnlijke, consequenties heeft die je vaak niet meer kunt rechtzetten én 
daar de verantwoordelijkheid voor dragen. Je frustraties, onmacht, 
verdriet en ontgoochelingen aanvaarden als uitdagingen in je leven. 
Vaststellen dat je niet hebt bereikt wat je wou; dat je geen antwoorden 
hebt gevonden op de vele vragen die je stelt en dat je ‘het’ uiteindelijk 
niet weet en nooit ‘alles’ zult kunnen kennen of begrijpen. Aanvaarden 
dat je als mens een wezen bent dat iedere dag ontwikkelt en nooit ‘af’ 
is. Aanvaarden dat je een gewone mens bent en je de zaken niet vanuit 
een ‘totaal-overzicht’ kunt bekijken (je bent geen ‘god’).  

Medeleven, empathie of mededogen? 

Het onderscheid tussen deze drie kwaliteiten is geen intellectuele 
zaak, je kunt dit aan den lijve (leren) ervaren en voelen.  
Het is geen rationele maar een relationele zaak! 
Bij medeleven spelen naast gevoelens de emoties een rol. Je verlangt 
er naar dat de andere haar emoties toont en met je deelt en dat zij open 
staat voor jou zodat jij jouw emoties kunt tonen zonder remmingen. 
Dat is de ervaring van een kind dat in de armen van haar vader 
beschutting zoekt of troost of erkenning voor haar vreugde. Ze wil een 
papa die voelt wat zij voelt. Ze wil dat hij een voorbeeld geeft hoe je 
moet omgaan met je emoties doordat hij het op dat moment zelf doet. 

 Meer in Wat is een woordenwolk? en in Talen en taalgebruik42
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Dat is de ervaring wanneer je een warme knuffel krijgt van een 
vriendin of op haar schouders kunt uithuilen. Je geniet van haar steun 
en bent blij dat zij ook een mens is met gebreken en emoties.  
Dat is de ervaring wanneer je samen met de ander lacht of samen 
schreit, samen vreugde en verdriet delen.  
Dat is de ervaring van een verliefd koppel. Ze zoeken bij elkaar de 
‘liefde’ via de fysieke warmte en de zorgen die ze delen. Ze hebben de 
ander nodig voor rust, veiligheid, geborgenheid, zekerheid en fysiek 
genot. In de eerste fase van hun ‘liefde’ houden ze elkaar vast. Ze 
handelen vanuit een gevoel van tekort hebben, van iets te missen. 
Bij empathie is er een streven om evenwicht te vinden tussen 
gevoelens en emoties. Emoties gaan niet meer met jou aan de haal. De 
ander zet de eigen gevoelens en gedachten in om jouw vraag naar 
erkenning te beantwoorden en niet haar emoties.  
Dat is de ervaring van een jong volwassene die raad vraagt aan haar 
grootvader. De man heeft de leeftijd van de mildheid bereikt en kan de 
zaken meer relativeren, meer bekijken vanop een afstandje. Bij hem 
vind ze een warme aandacht. Ze voelt zijn rijpe ‘liefde’.  
Dat is de ervaring wanneer je bij een verbindende coach, therapeut of 
‘levensbegeleider’ zit. Zij is aanwezig en staat klaar om jou te 
ontvangen, je een hand of een schouder aan te bieden. Maar in dat 
gebaar voel je geen ‘vast-nemen’. Je voelt je vrij om de uitgestoken 
hand aan te nemen en weer los te laten wanneer je dat wilt.  
Dat is de ervaring van een koppel dat door verschillende aangename 
én pijnlijke fasen heen heeft geleerd dat ‘liefde’ draait om delen en 
loslaten. Ze hebben de ‘nieuwe bewondering voor elkaar’ ontdekt net 
omdat de ander zo anders is. Ze voelen zich veilig zelfs al blijkt dat de 
ander niet steeds voorspelbaar reageert. 
Bij mededogen staat het ‘diep voelen’ en het ‘open waarnemen’ op de 
voorgrond. Je ontmoet de ander (en zij jou) zonder oordeel, zonder te 
willen ‘helpen’. Je wordt ontvangen zoals het water jou ontvangt 
wanneer je je er aan overgeeft en je laat drijven. Je komt in een totaal 
‘open ruimte’ terecht die warm aanvoelt. Misschien voelt het aan zoals 
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de warme die je omringt in een sauna. Je voelt dat je alles vrij in het 
midden kunt leggen, zonder dat de ander daar iets mee doet. Zij neemt 
jou waar, helemaal, als een geheel. Ze luistert niet enkel naar wat je 
vertelt over dat wat je doet (of deed), dat wat je voelt en hoe je dat 
omzet in emoties. Je voelt je ‘helemaal’ gezien. Je ervaart geen 
afstand ook al houden jullie beiden een respectvol fysieke afstand.  
Dat ervaar je bv. ook wanneer je als volwassene naast het bed van een 
wijze grootouder zit die haar laatste levensfase doorleeft. Zij luistert 
naar jou zoals niemand anders naar je luistert. De zachte adem van de 
dood die ze voelt maakt haar rustig en biedt haar de blik van het 
‘overzicht’. Van daaruit kan ze jou zien in ‘levensperspectief’. Ze 
heeft niet veel woorden meer voor jou, ze houdt alle ‘goede raad’ 
achterwege, maar toont je dat je helemaal wordt aanvaard en dat het 
goed is om te werken aan je leven.  
Dat ervaar je wanneer je met een partner of een vriend de ‘liefde’ deelt 
voor het universele. Het gaat niet meer om jou, het gaat niet meer om 
jullie beiden, ‘liefde’ gaat om wat je deelt met alle mensen. En net dat 
maakt jullie beiden blij. 

Wanneer je getuigenissen hoort en verslagen leest over bijna-dood 
ervaringen (BDE) dan komt wat daar wordt verteld heel sterk overeen 
met de kenmerken van mededogen.  43

 vanLommel,Pim, Eindeloos bewustzijn: een wetenschappelijks visie op de bijna-dood 43

ervaring, Kampen Ten Have 2007
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Mededogen in een beeldende taal 

Mededogen kent vele gezichten, vele aspecten, vele uitingen.  In 2020 
ben ik gestart met het uitbeelden van het begrip ‘mededogen’ in steen. 
Het was mijn voornemen om vijf stenen van dezelfde steensoort te 
gebruiken op mijn zoektocht: serpentijn, uit verschillende landen en 
met een verschillende kleur . Ik start telkens met de ruwe steen en ga 44

er mee in dialoog, met de focus op het thema ‘mededogen’. Ik kijk 
wat de steen mij kan bieden en hoe we samen iets kunnen uitdrukken. 

Zo was ik bij de eerste steen - serpentijn uit India - verbaasd dat het 
element ‘water’ tevoorschijn kwam. Mededogen I als: gedragen 
worden door water; voor de ander 'water' zijn en haar op deze wijze 
opvangen en dragen, zonder de minste weerstand, zonder iets te 
wijzigen, zonder zelf 'gewicht' te hebben of iets te willen nemen. 

De tweede steen -serpentijn uit Zimbabwe - biedt me een ander 
inzicht. Mededogen II als: een wezen dat je onvoorwaardelijk 
ontvangt; een 'open, universele baarmoeder’ die jou ontvangt, draagt 
en voedt, opdat jij je volledig kunt ontplooien zoals jouw biografische 
‘brongegevens’, je talenten en je beperkingen aangeven én jou daarbij 
volledig loslaat; een open omgeving waarin je vrij welkom bent en je 

 Over serpentijn: De Beeldhouwwinkel44
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mag voeden en die je weer mag verlaten op elk moment dat je dat wilt, 
zonder dat er naar een reden wordt gevraagd. 

In de derde steen - serpentijn raindrop - verschijnt zelf-mededogen. 
Mededogen III als: mededogen met je eigen transformatieproces; alle 
delen van je ‘zelf’ omarmen zonder oordeel, ook je gebreken en je 
beperkingen; acceptatie van je schaduwkanten; niet iets van jezelf 
afsplitsen zelfs al voelt dit aan als een ‘vreemd’ stukje.  
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De steen voor Mededogen IV, een serpentijn, vertoonde verschillende 
grote en kleine barsten. Daarenboven had een gedeelte wellicht lang in 
het water gelegen want de steen was voor de helft broos (het gedeelte 
vooraan dat je niet kunt polijsten). Van bij de start had ik een idee hoe 
ik hem wilde positioneren. Daarvoor ontwierp ik een houten voetstuk. 
Na uren aandachtig werken gebeurde het dan toch: hij viel uiteen in 
drie grote en verschillende kleine stukken. 

Mededogen IV als: bijeenhouden wat uiteen dreigt te vallen; alles 
kan worden geheeld; de ondersteuning en het gebrek worden een 
geheel; met liefdevolle zorg wordt alles een ‘kunstwerk’. 
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Mededogen V - serpentijn opaal - toont een kruik die stuk is maar 
waar toch water uit stroomt, het drukt de kwaliteit ‘schenken’ uit: door 
water te schenken wordt de kruik echter terug heel; zelfs al voel jij je 
onaf, gebroken, beschadigd, iemand met een stuk af, je kunt nog steeds 
schenken; net door te schenken wordt je heler. 
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Ligt de lat te hoog? 

Zin van het onderscheid 

Wat is de waarde van het onderscheid tussen medeleven, empathie en 
mededogen? Nuances brengen tussen kleuren, geluiden, geuren of 
smaken helpt je om meer op verkenning te gaan, om meer te 
ontdekken dan je op het eerste zicht kunt zien of horen of ruiken of 
proeven. Een kunstwerk spreekt dan meer, de muziek klinkt dan 
mooier, je neus ontdekt dan meer werelden en de maaltijd smaakt dan 
heerlijker. De poëzie van het leven komt meer tot zijn recht wanneer 
details er toe doen, wanneer nieuwe woorden op de juiste manier 
uitdrukking geven aan je gevoelens en je emoties. Met nieuwe 
woorden ga je anders waarnemen en ga je andere emoties in jezelf 
ontdekken en uitdrukken. De architectuur van goede relaties zit in de 
aandacht voor de details. Communicatie die de subtiele taal van de 
rituelen en de gebaren kent bereikt vaak meer dan woorden. Met een 
blik voor fijnere verschillen gaat je aandacht tevens naar de 
noodzakelijke vaardigheden. Dat betekent dat je dient te oefenen om 
zorgvuldiger en zelfs nauwkeuriger je talen te gebruiken, zowel je 
verbale als je non-verbale en je beeldende talen. Maar het loont de 
moeite. 
Op deze manier kom je tegelijk dichter bij het herkennen, het erken-
nen en het uitdrukken van je gevoelens, je emoties en je behoeften. 
Dit is de basis voor verbindende communicatie.  45

 Rosenberg, Marshall B., Geweldloze communicatie - Ontwapenend, doeltreffend en 45

verbindend, Uitg. Lemniscaat 2011 Nieuwe en volledig herziene editie
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Wie bereikt mededogen? 

Ik kan als eerste getuigen hoe moeilijk het is mededogen te bereiken 
en dat de afstand die ik ervaar tussen het ideaal en dat wat ik doe 
iedere dag nog flink groot is. En toch, het lijkt me een haalbare en na 
te streven doel. Het is alleen erg moeilijk wanneer je jezelf voorhoudt 
dat je dit zéker moet halen, onder alle omstandigheden. ‘Loslaten’ 
bereik je niet door jezelf te verplichten los te laten, maar door niet-
doen, door niet-vasthouden (wu-wei) . Je komt niet tot rust wanneer 46

je met alle kracht tot rust wilt komen.  
Het is zoals zitten op je meditatiekussen of bij een sessie mindfulness 
of wanneer je wilt focussen: zit en aanvaard wat er in jou gebeurt, 
tracht niet mee te gaan met de gedachten en de emoties die opkomen, 
uit gewoonte doe je dat toch dus wees zéér mild voor jezelf, begin 
iedere minuut opnieuw, toon zelf-mededogen, heb geen geduld met 
jezelf maar geef jezelf al de tijd die je nodig hebt voor je volgende 
stap, zelfs al duurt dit jaren.  47

Bekende rolmodellen zijn bijvoorbeeld Thich-Nhat-Hanh  en 48

Matthieu Ricard. Thich-Nhat-Hanh mocht ik ontmoeten in 2003 en 
2004 in Plum Village (bij Bordeaux, Frankrijk).  
In 2015 en 2016 werd ik in Leh in het noorden van India behandeld 
door een jonge fysiotherapeute die mededogen in haar handen en 
vingers heeft (letterlijk en figuurlijk) én in haar hart. Nooit in mijn 
leven heeft iemand mijn lichaam en mij als persoon zo zorgzaam, 
respectvol, liefdevol en mededogend aangeraakt, aanvaard en geheeld. 
Zij is een rolmodel voor mij.  
Heb jij ook al ooit iemand ontmoet die de kwaliteit mededogen 
uitstraalde?

 Lees meer in: Wu-wei - Bereik meer met actief niet-doen46

 Lees het bericht: Geduld hebben is voor ongeduldige mensen47

 Tevens: https://www.lionsroar.com/the-life-of-thich-nhat-hanh/48
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