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Woord vooraf

In de 30 jaar dat ik me met psychologie bezighoud, hebben heel wat nieu-
we ideeën mijn pad gekruist. Onruststokers zijn dat, gevaarlijke virussen
in de door ons wetenschappers met zoveel ijver opgebouwde kennisbe-
standen. Gedurende mijn studie leerde ik me ertegen te beschermen. Ik
kreeg als het ware een nieuwe-ideeën-filter ingebouwd. Dat functioneert
als volgt.

Allereerst kijk ik naar de wetenschappelijke status van de psycholoog
van wie het nieuwe idee komt: beroemd wint het daarbij altijd van onbe-
kend en een Nobelprijswinnaar gaat altijd boven een gewone hoogleraar.
Een doctor is meer waard dan een doctorandus en die weer meer dan een
student. Net onder een HBO-er staat een leek. Een Noord-Amerikaan is ie-
dere West-Europeaan de baas. Australiërs gelden als beter dan Israëli’s en
Oost-Aziaten. Vlak onder die laatsten staan wij Nederlanders. Onderaan
zitten Zuid-Amerikaanse en zwart-Afrikaanse wetenschappers. Seniors
gaan boven jonge beloftes, mannen zijn meer waard dan vrouwen, die het
weer winnen van collega’s uit naastgelegen (foute) vakgebieden. Staat de
bron van het nieuwe idee in die statustoets lager dan ikzelf, dan schuif ik
diens idee ‘voorlopig’ aan de kant. Is diens gezag gelijk of hoger, dan pro-
beer ik te ontkomen door mezelf wijs te maken dat dit idee slechts oude
wijn in nieuwe zakken is. Lukt dat niet, dan probeer ik te beargumenteren
dat het idee logisch inconsistent is; daarvoor moet ik me er natuurlijk wel
een beetje in verdiepen. Mislukt ook dat, dan kan ik nog proberen het als
onwetenschappelijk of buiten mijn vakgebied vallend af te doen. Mijn ui-
terste redmiddel bestaat erin het als immoreel te classificeren. Is ook dat
onmogelijk, dan is het idee mijn filter gepasseerd en voel ik me helaas ge-
dwongen het in mijn gedachtewereld op te nemen – een pijnlijk proces.

Vanwege het algemeen voorkomen van dergelijke filters in de psycholo-
gie, zijn nieuwe ideeën daar grotendeels kansloos. Als ze toch het publiek
bereiken komt dat meestal door ‘pionierende’ wetenschappers van groot
formaat. Die wetenschappelijke gezaghebbers kunnen hun status nog ver-
der opschroeven door een nieuw idee van iemand anders te lanceren. Daar-



voor moeten ze er op een congres, in een vaktijdschrift, maar nog beter in
een krant of op tv mee koketteren. Pas als je jezelf in de wetenschap hele-
maal hebt bewezen kun je openstaan voor het nieuwe idee van een leek,
HBO-er, student of andere Nederlander.

Mensen die op eigen gezag en binnen hun eigen zoektocht naar kennis
een nieuw idee kunnen omarmen, gewoon omdat ze het goed vinden, zijn
waarlijk grote geesten. Als je een boek als dit schrijft leer je deze pas echt
appreciëren.

Jaap Hollander organiseerde mijn eerste sociaal panorama-workshops.
Henriëtte Mol vertelt me dagelijks dat ze het een goed idee vindt. Walter
Ötsch, Veli-Matti Toivonen, Wolfgang Walker, Richard Bolstad, Stefan
Ouboter, Hans Meyer, Barbelo Uijtenbogaardt, Tim Hallbom, Janneke
Swank, Denis Bridoux, Philip Boer, Roman Braun, Wassili Zafiris, Anneke
Durlinger, Frank Görmar, Peter Winnington, Benny Gelenbrecht, Michael
Hall, Jeroen van Ewijk, Jan Rademaker, Karl Nielsen en Marja-Leena Savi-
maki behoren tot de groep mensen die vanuit zichzelf in het openbaar
durfden te zeggen dat ze het sociaal panorama een goed idee vinden. Mede
dankzij hen is het er nu ook voor u.

Uitgeverij Klett-Cotta uit Stuttgart heeft het oorspronkelijk in het En-
gels geschreven manuscript, ‘The Social Panorama Model’, in Das Spiel So-
zialer Beziehungen laten vertalen. Dat heeft vervolgens weer een Poolse ver-
taling opgeleverd. En Gerard de Wit heeft ervoor gezorgd dat u nu deze Ne-
derlandse versie in handen heeft.

Er zijn gelukkig heel wat mensen die positief reageren op de ontwikke-
lingen waar ik mee bezig ben. Ik zet al die mensen in mijn sociaal panora-
ma achter me. Het gevoel dat zij mij steunen vormt de motor achter dit
project.

Lucas Derks
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Inleiding

Lukt hartstochtelijk beminnen alleen als het centrale zenuwstelsel van bin-
nenuit de juiste beelden, gevoelens, geluiden, geuren en smaken gene-
reert? Of is seksuele opwinding uitsluitend afhankelijk van voldoende ex-
terne prikkeling? Weet u dat misschien als ervaringsdeskundige?

Geef ik een lezing, dan kan ik met zulke vragen de aandacht van ieder
publiek onmiddellijk vangen. Reclamemensen stoppen ook altijd een stuk-
je naakt in boodschappen over verzekeringen of waspoeder. De aandacht
van mijn gehoor wordt via die vragen opgeroepen. Maar na een minuut of
vijf boeien die vragen niet meer. Dan eist men antwoorden.

Ik speel dan nog even de seksuele voorlichter: ‘Jongens en meisjes, da-
mes en heren, hoe bemin je eigenlijk iemand? Waar moet je aan denken en
op welke manier moet je dat doen? Of simpel gesteld: Hoe... houd je...
van...? Welke stappen moet je centrale zenuwstelsel nemen om een gevoel
van liefde op te roepen?’1

Geboeid maar moe van mijn vragen hunkeren mijn meeste vakbroe-
ders op zo’n moment al naar seksuologische uitspraken met een hoge ma-
te van statistische significantie. ‘Wij willen chi-kwadraten! Wij wille factor-
analyse! Wij willen Power Point! Waar blijven in hemelsnaam de tabel-
len?!’ hoor ik ze inwendig roepen. En om ze daar overheen te helpen, stel
ik dan het volgende.

Zowel wanneer jouw geliefde ver weg in Australië woont, als wanneer je
hem of haar hier ter plekke kunt kussen: om gepassioneerd lief te kunnen
hebben moet jouw brein sociale voorstellingen kunnen manipuleren. En
om van iemand te kunnen houden moeten die innerlijke beelden, geluiden
en gevoelens in de juiste verhouding tot elkaar staan. Daarbij zullen die
mentale constructies moeten voldoen aan de spelregels die jij zelf geduren-
de je leven hebt opgesteld. En als je scherp let op wat er op de achtergrond
in je denken omgaat, kun je ontdekken dat een imaginaire liefdespartner
voor jou optimaal aantrekkelijk is als je die waarneemt op een bepaalde af-
stand (2 meter), in een bepaalde richting (rechts boven), in bepaalde kleu-
ren (oranje en roze) en met een bepaalde geur (bloeiende tamme kastan-
jes) erbij.



Ben je nu bang dat dit een pornografisch boek is? Dan kan ik je gerust-
stellen. Want na deze wat zwoele start is wat volgt eigenlijk behoorlijk tech-
nisch.2 Dit werk gaat over de patronen in het onbewuste sociale denken en
de toepassing daarvan in therapie. Of anders gezegd: het leren kennen van
de manieren waarop mensen zonder er bij stil te staan over elkaar denken,
en wat je met die kennis kunt doen om problemen op te lossen. Het is een
zinvol onderwerp, omdat mensen bijna voortdurend over elkaar denken en
ook omdat de meeste problemen met die gedachten samenhangen.

In dit boek lees je een groot aantal ‘very educated guesses’ naar de pa-
tronen in onbewuste sociale mentale processen. Die gissingen zijn groten-
deels gebaseerd op waarnemingen in mijn klinische praktijk. In diezelfde
praktijk werden ze getoetst en bijgesteld.3 Veel gegevens komen ook voort
uit oefeningen en demonstraties in workshops. Daarnaast leerde ik veel uit
het dagelijks leven, uit enkele kleine experimenten, en niet te vergeten uit
de literatuur waaruit ik putte.

Over het begrip onbewuste sociale cognitie
Het zou mooi zijn als dit boek uitsluitend over liefde zou gaan. Maar het
gaat net zo goed over liefde als over alle andere soorten sociale ervaringen,
zoals irritatie, gezelligheid, haat, saamhorigheid, eenzaamheid, zelfver-
trouwen, isolatie, discriminatie, verlies, schaamte, trots, autoriteit, loyali-
teit en onderdanigheid. Als sociaal psycholoog zeg ik dat dit boek over
structuren in de sociale cognitie gaat.

Sociale cognitie definieer ik hier als: alle mentale processen die aan ons
sociale leven ten grondslag liggen. Vakgenoten die cognitie tegenover
emotie hebben leren plaatsen, vinden hier emotie als onderdeel van cogni-
tie opgevat. Mensen die het sociale en het emotionele over één kam sche-
ren, zullen juist weer aan het door mij daartussen gemaakte onderscheid
moeten wennen.4 Ook de mensen die bewustzijn met zelfreflectie gelijk-
stellen zullen ontdekken dat dit voor mij helemaal niet hetzelfde is. Deze
theoretische heroriëntaties vallen echter in het niet bij het grote belang dat
ik aan onbewuste sociale gedachteprocessen hecht.

Dat komt doordat het grootste probleem bij het opsporen van de patro-
nen in de sociale cognitie wordt gevormd door het onbewuste karakter er-
van. Of concreter, als je van iemand aan het houden bent, doe je dat op een
voor jou vanzelfsprekende, ‘gewone’ manier. En mogelijk bestaat jouw to-
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tale bewuste gewaarwording uit niet meer dan een gevoel van liefde voor ie-
mand. Die bewuste kant, het gevoel van liefde en weten voor wie, is slechts
het topje van de ijsberg. Onder het oppervlak van jouw bewustzijn spelen
zich nog tal van andere mentale processen af, die echter voor jou verbor-
gen blijven. Dat wil niet zeggen dat die activiteiten niet meetellen. Integen-
deel, ze mogen dan onopgemerkt blijven, uit alles blijkt dat ze grotendeels
de baas over ons gedrag zijn.5 In dit boek ga ik ervan uit dat onze onbewus-
te sociale cognitie ons sociale gedrag bepaalt en dat daarin universele, cul-
turele en individuele patronen zijn aan te wijzen.

Praktijk en theorie
Om je meteen een idee te geven van het type onderzoek waaruit mijn ‘soci-
aal panorama’ ontstaan is, kunnen we het beste meteen een klein klinisch
veldexperiment doen. Daartoe zal ik je vragen enkele eenvoudige ervarin-
gen bij jezelf op te roepen. Heb je daarbij de luxe mogelijkheid dat iemand
anders deze paragraaf langzaam aan je voorleest, maak daar dan gebruik
van, want dat werkt het beste. Ben je alleen, lees de tekst dan heel rustig
door.

Start: Denk om te beginnen eens aan de mensheid, het grootste sociale ge-
heel dat er bestaat. Met name wil ik je vragen te beseffen, dat je je midden
tussen al die mensen in bevindt: als mens omringd door alle anderen...
Heb je dat, laat dan je gedachte eens uitgaan naar een persoon waar je erg
veel van houdt. Voor het gemak noemen we die even ‘jouw geliefde’.

Denk aan jouw geliefde, en zorg er daarbij voor dat je een sterk liefdes-
gevoel krijgt. Heb maar lief. Ik wacht wel even met verder schrijven...

Heb je iemand kunnen kiezen? Heb je het daarbij behorende liefdesgevoel
opgeroepen? Ja?

Je weet pas dat je geslaagd bent als je het liefdesgevoel intens aan het
ervaren bent. Het overige kan daarbij vaag zijn. Het visuele aspect kan bij-
voorbeeld uit niet meer dan enkele nauwelijks waarneembare flarden be-
staan. Die vaagheid hoort erbij. Veel mensen weten daardoor niet zeker of
ze die beelden wel echt zien. En ze zijn vaak onzeker of ze wel ‘het juiste’
ervaren. Maar al die onzekerheid klopt precies. Want dat is nu exact waar
we als onderzoekers het eerste op stuiten als we ons op het gebied van de
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onbewuste sociale cognitie begeven. Daarom was een onderzoek als dit
ook wetenschappelijk gezien me op dun ijs wagen. De sociale cognitie is
vaag en moeilijk toetsbaar... Maar is het daarom een kansloze onderne-
ming?

Een andere vraag: Ben je er nu in geslaagd het liefdesgevoel op te roe-
pen? Zo ja, dan kun je er 100% zeker van zijn dat dit het product is van je
eigen gedachteprocessen. En heb je inderdaad een heel sterk liefdesgevoel
opgeroepen, dan heb je daarmee het bewijs geleverd dat je die geliefde per-
soon voor 0,0 procent in levenden lijve nodig hebt om ervan te kunnen
houden. Blijkbaar kan jouw fantasie het dus voor de volle 100% alleen. Dat
suggereert dat het liefdesgevoel volledig stimulus-onafhankelijk is.

Dat sociale cognitie stimulus-onafhankelijk kan zijn, beweerden Leo
Pannekoek en Jerome Singer al in de jaren tachtig van de vorige eeuw.
Hoewel in dit geval mijn suggestie om aan een geliefde te denken het start-
signaal was, kunnen sociale gedachten ook zonder enige aanwijsbare ex-
terne aanleiding opkomen. Dat wil niet zeggen dat sociale gedachten geen
aanleidingen hebben. Die beginnetjes blijven echter vaak volledig onopge-
merkt binnen het gekrioel van onbewuste mentale processen.

Houd alstublieft het gevoel van liefde nog even vast, en ga dan eens na
WAAR je jouw geliefde beleeft? Hoe ver weg en in welke richting neem je
het bijbehorende beeld waar? Laat het antwoord daarop maar rustig tot je
doordringen. En weet je het niet zeker, doe dan maar een gok. Welke plek
kwam er het eerste in je op, nadat je je afvroeg... waar?

Onderzoek nu nog eens nauwkeuriger aan welke kant van je lichaam je
de aanwezigheid van jouw geliefde voelt. Is dat links of rechts, voor, ach-
ter, of eventueel binnenin of elders?

Links of rechts treffen we gemiddeld bij 56% van de gevallen aan, voor
bij 37%, en achter, in het lichaam of elders bij 7% van mijn
proefpersonen.6

Zodra je jouw antwoord hebt gevonden ben je klaar voor de volgende
ronde in dit experiment: Ga na in welke richting je geliefde in jouw voor-
stelling kijkt? En als je dat hebt vastgesteld, draai dat beeld dan eens een
kwartslag met de neus van je af, zodat er een andere kijkrichting ontstaat...
Wat doet die draaiing met jouw liefdesgevoel? Wordt het intenser of min-
der intens? Wanneer je het weet, draai dan het hoofd weer terug, zodat het
weer in de oorspronkelijke richting kijkt. Zo ontdek je misschien zelf het
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belang van de kijkrichting in een sociale voorstelling. Conclusie: de nau-
welijks bewuste voorstellingsbeelden die we van onze medemensen ma-
ken hebben bijna allemaal duidelijk waarneembare voor- en achterkanten.
Ook hebben ze een blikrichting en een ooghoogte.

Nog een ander experimentje. Zet nu in gedachte jouw geliefde eens vijf
centimeter verder van je af. Lukt dat? En als dat lukt, wat doet dat dan met
jouw gevoel? En hoe zit dat op 20 centimeter? En op drie meter? Op tien
meter?

Ik ga er nu voor het gemak van uit dat dit verder weg plaatsen hielp om
het gevoel te veranderen. Waarschijnlijk werd het, zoals bij 99,9% van
mijn proefpersonen, minder intens met een toename van de afstand. Klopt
dat ook voor jou?

Hiermee heb je het bewijs in handen dat je door het veranderen van de
imaginaire afstand tot een sociale voorstelling, invloed uit kunt oefenen op
de intensiteit van de daardoor opgeroepen gevoelens.

Ga nu eens na wat het effect is van het verplaatsen van jouw geliefde
naar de heel andere kant, zoals van links naar rechts of van voor naar ach-
ter. Dit heet in dit boek een ‘verschuiving van locatie’. Waarschijnlijk ver-
andert dat het karakter van de relatie, zoals bijvoorbeeld van ‘familielid’
naar ‘liefdespartner’ of van ‘maatje’ naar ‘goede kennis’. Die betekenisver-
andering ondersteunt de ontdekking dat de innerlijke ruimte onmisbaar is
in de menselijke betekeniscreatie. Gilles Fauconnier beschrijft hoe taalui-
tingen verwijzen naar ‘mentale ruimtes’, die gedurende het spreken en
luisteren als imaginaire driedimensionale kamers ‘aangeklikt’ worden (zo-
als de kaders bij MS-Windows met de muis). In die ruimtes bevinden zich
de geabstraheerde schema’s waarin onze kennis is vastgelegd. Betekenis-
sen bouwen we op in talloze van dergelijke gedachteruimtes en de sociale
betekenissen moeten we zoeken in de driedimensionale ruimte van het so-
ciaal panorama.

Het ‘sociaal panorama’ is een landschap van sociale voorstellingen dat
meestal net onder de bewustzijnsdrempel in het denken aanwezig is. On-
gemerkt leven we dag in dag uit midden in dit panorama; het functioneert
als onze persoonlijke landkaart van de sociale werkelijkheid.

Neem nu eens een neutraal iemand in je gedachte, zoals een postbode.
Zet deze persoon in je fantasie precies op de plaats waar jouw geliefde zich
bevond. Wat doet dat?
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Probeer nu die postbode daar maar eens vast te houden. En maak daar-
bij die figuur nog eens 20 centimeter groter en zet er ook nog stralend zon-
licht op...

Hallo. Hallo. Ben je nu verliefd geworden op de postbode? Theoretisch
zou dat kunnen. Veel vaker stuit dit echter op sterke innerlijke weerstand:
alsof die plek alleen voor zeer speciale mensen is gereserveerd. Zo ontdek
je dat je jouw sociale ervaring niet willekeurig kunt veranderen. Je bent
daarin niet volledig vrij. Maar waar je op stuit zijn jouw eigen innerlijke
spelregels.

Wat je mogelijk nog meer ontdekt hebt, is het belangrijkste principe uit
dit boek, kort samengevat: relatie is locatie. In 1993 schreef ik dat voor het
eerst op een flip-over. Dat was het historische begin van het sociaal pano-
rama.

Zet voor alle zekerheid jouw geliefde en de postbode maar weer terug
op hun oude vertrouwde plekken. Ik wacht wel even.

Onderzoek naar onbewuste zaken
De cognitieve psychologie en de cognitieve linguïstiek hebben na dertig
jaar intensief onderzoek kunnen bevestigen dat het denken bestaat uit su-
persnelle activiteiten die naast elkaar en door elkaar heen onbewust voort-
razen (Schneider & Shiffrin 1977; Kunda 1999). Daarmee komen ze uit bij
wat William James in de negentiende eeuw en Milton Erickson in de jaren
vijftig van de vorige eeuw al beweerden. Die onbewuste gedachten zijn te
snel en te complex om door ons bewuste denken opgemerkt te kunnen
worden – op dezelfde manier als de individuele beeldjes van een film ons
te snel af zijn. We kunnen slechts de langzaamste aspecten van ons den-
ken waarnemen, en dan nog bijna alleen als er daarbinnen iets stagneert
(Mandler 1979). Alleen als de film vastloopt zien we het enkele beeldje.7

Ons bewustzijn functioneert als de monitor van ons brein; het laat al-
leen maar dat zien wat moeizaam verloopt en waaraan verbeteringen nodig
zijn. Het brengt vooral noviteiten, vondsten, keuzepunten en vastlopers in
onze aandacht. De rest van onze gedachten, en die zijn ongelooflijk veel
meeromvattend, zijn afgelopen voordat we er erg in hebben (Derks 1989).
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Psychologie
Die ongrijpbaarheid van het meeste van ons denken maakt de psychologie
tot een zenuwslopend bedrijf. Immers, in tegenstelling tot bijna alle ande-
re wetenschappers kunnen wij psychologen het grootste deel van ons ob-
ject van onderzoek niet waarnemen. Fysici die met miljarden verslindende
apparatuur en ongelooflijke inspanningen het bestaan van zwaartekracht-
golven aantonen, bevinden zich nog in een riante positie vergeleken bij
psychologen die willen weten waaruit onbewuste gedachteprocessen be-
staan.

Toch willen we net zoals die andere takken van sport graag theorieën
formuleren en toetsen. Onze bewuste wetenschappelijke ratio wil niets lie-
ver dan ons onbewuste denken waarnemen, begrijpen en verklaren. Maar
dit lijkt een bij voorbaat verloren wedstrijd; het is als Stoffel de Schildpad
tegen Zoef de Haas. Ons bewuste is daarvoor te log en te traag. Zoals de
ether vol is van radiogolven, zo is ons brein vol van onbewuste gedachten.
We missen echter de radio-ontvanger om die gedachten mee op te vangen.
De enige ontvanger die daartoe bij machte lijkt, is ons eigen brein, maar
dat heeft alleen een storingsmelder (= het bewuste).

Hoe stom het ook mag klinken, toch lukt het mij en een aantal collega’s
niet dit feit gewoon te accepteren. Het is onnozel en tragisch, maar al is het
onmogelijk, we willen het toch!

Linguïstiek
Dezelfde problemen die we als psychologen hebben met het in kaart bren-
gen van onbewuste sociale gedachtestructuren, spelen ook in de linguï-
stiek. De mentale processen die tot taalproductie en taalverwerking leiden,
zijn even snel, complex en onbewust als de sociale cognitie. Want ga maar
na... Wat ik hier formuleer op deze bladzijde is taal. En er zijn heus enkele
begrijpelijke zinnen bij! Zinnen waarover ik, logisch gesproken, wel moet
hebben nagedacht. Maar hoewel dat zeker zo is, heb ik werkelijk geen no-
tie hoe ik ze bedacht heb. Ben ik dom? Ben ik dyslectisch? Nee, niet meer
dan gemiddeld. Maar mijn innerlijke taalfabriek produceert zinnen buiten
het bereik van mijn bewuste weten.

Hoewel ik me verbeeld de baas van mijn taalfabriek te zijn, lukt het me
maar in zeer geringe mate achter de schermen van het productieproces te
kijken. Ik word me hoogstens bewust van fouten; gaat het echter goed, dan
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merk ik niets. Dus hoe ik schrijf en spreek, ik weet het eigenlijk niet.
De grondlegger van de cognitieve linguïstiek, Gilles Fauconnier (1997),

schrijft hierover: ‘De wereld is vol gepraat en daarom lijkt het allemaal
niets bijzonders. Daar bovenop, zijn de mensen die taal bestuderen (lin-
guïsten), om de eenvoudige reden dat ze ook mensen zijn, vanuit hun bio-
logie uitgerust met een superieur vermogen om taal te verwerken. De
meerderheid van die mensen is totaal niet onder de indruk van dat onge-
looflijke technische vermogen, puur omdat ze dat zelf ook bezitten. Ze
produceren taal en maken mentale constructies met het grootste gemak,
zodat ze – ten onrechte –, aan de complexiteit en het bijna magische karak-
ter ervan voorbijgaan (pag. 4).’

Net zo kunnen sociaal psychologen de ongelooflijke complexiteit van
de onbewuste sociale cognitie over het hoofd zien, puur omdat ze er zelf
mee behept zijn. Want de wereld is even vol met gepraat als met sociaal ge-
doe. Daar kijken we net zo min van op.

Wat linguïsten gemakkelijk kunnen onderzoeken zijn geschreven tek-
sten. Dat zijn als het ware de ‘rechtgetrokken en bevroren’ producten van
de onbewuste taalproductie. Via bandopnamen kunnen taalkundigen ook
gesproken taal vertragen. Langzaam afgespeelde fragmenten helpen alle
onderdelen van klanken te onderscheiden. Kunnen we de sociale cognitie
ook op een dergelijke manier toegankelijker maken?

Als psycholoog zie ik taal tegenwoordig als een bijproduct van het on-
bewuste denken, en niet als het denken zelf. Want de vergissing dat den-
ken niet meer is dan innerlijk spreken (Sokolov 1960), maken we tegen-
woordig niet meer (Ötsch 2001). Woorden lijken veel meer op de klikjes
van de muis, waarmee betekenis dragende mentale constructies wakker
geroepen worden. Constructies die echter ook helemaal zonder die woor-
den geactiveerd kunnen raken. Het geschrevene en het gesprokene zijn
dus indirecte uitingen van wat er zich in ons brein razendsnel, naast elkaar
en door elkaar heen ‘pictografisch’ afspeelt.

De cognitieve linguïstiek als voorbeeld
De cognitief linguïsten George Lakoff en Mark Johnson (1999) hebben
naar mijn mening drie voor mijn onderzoek essentiële conclusies getrok-
ken. Zij stellen dat de meeste van onze gedachten onbewust zijn, dat ab-
stracte concepten metaforisch zijn en dat de fundamenten van ons denken
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zich uit elementaire lichamelijke en zintuiglijke ervaringen ontwikkelen.
Kortom, ons denken begint in ons lijf, wordt van daaruit vertaald in meta-
foren, die daarna bijna volledig onbewust gebruikt worden.

Vanuit deze visie zijn Lakoff en Johnson op zoek gegaan naar de onbe-
wuste gedachteconstructies die alle mensen noodzakelijk moeten maken
om te kunnen leven. Wat moet iedereen minimaal weten? En op welke li-
chamelijke en zintuiglijke basiservaringen bouwen we voort met onze filo-
sofie en logica?

Zij ontdekten bijvoorbeeld dat alle mensen het verschil tussen ‘binnen’
en ‘buiten’ leren maken. Een dergelijk elementair onderscheid leren we als
baby door de omgang met de wereld: in het mondje, buiten het mondje, in
het wiegje, buiten het wiegje, in het potje, buiten het potje. Dergelijke uni-
versele ervaringen leiden bij iedereen tot de totstandkoming van een soort
‘basisconcepten’. Vanuit deze basis bouwt iemand verder aan zijn eigen
denkwereld. Het vermogen om logisch te redeneren is volgens Lakoff en
Johnson gebaseerd op de verwerving van deze cognitieve bouwstenen.
Zodra die basisconcepten op andere gebieden dan de elementaire senso-
motorische ervaring worden toegepast, worden het ‘primaire metaforen’.
Zoals wanneer ‘binnen-buiten’ toegepast wordt op het begrip ‘familie’
(binnen de familie en buiten de familie) of op het begrip ‘wetenschap’
(binnen de wetenschap en buiten de wetenschap) of op ‘systemen’ (binnen
het systeem en buiten het systeem). Alsof het bij een familie, de weten-
schap of een systeem om een doos gaat. Dus wat we als sensomotorisch
basisconcept in de wieg leren, kan later op van alles en nog wat toegepast
worden.

De analyse van dergelijke universele bouwstenen van het denken biedt
volgens Lakoff en Johnson een ingang tot de structuur van de onbewuste
cognitie. Want eenmaal aangeleerd gaan die basisconcepten een volledig
onbewuste, automatische en vanzelfsprekende rol op de achtergrond spe-
len. Maar ondanks dit onderzoek naar basisconcepten blijft het onbewuste
natuurlijk even lastig toegankelijk als voorheen. Wat het echter oplevert is
inzicht in wat er zich onder meer in de onbewuste cognitie af moet spelen.
Zoiets als ‘binnen en buiten’ zit bij iedereen in zijn onbewuste operating
system; zo niet, dan is de persoon zwaar cognitief gehandicapt.

Zelf verwijzend naar Narayanan (1997) en Bailey (1997) schrijven Lakoff
en Johnson hierover: ‘Primaire metaforen maken deel uit van het cognitie-
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ve onbewuste. We verkrijgen ze automatisch en onbewust via het normale
proces van neuronaal leren en we beseffen vaak niet dat we ze hebben. We
hebben totaal geen keuze ten aanzien van dit proces. Wanneer de lichame-
lijk-zintuiglijke (lijfelijke) ervaringen met de omgeving die eraan ten
grondslag liggen universeel zijn, zullen de corresponderende primaire me-
taforen ook bij alle mensen aanwezig zijn. Dit verklaart dat een heel groot
deel van de primaire metaforen over de hele wereld algemeen voorkomen
(pag. 56).’

De theorie van Lakoff en Johnson komt met het begrip ‘primaire meta-
foren’ direct terug in mijn aanpak van het sociaal panorama.8 Ik geloof dat
dit panorama ontstaat op grond van ‘sociale basisconcepten’, die omgezet
zijn naar primaire metaforen die weer deel kunnen uitmaken van com-
plexere sociale betekenisconstructies. Zo stuit ieder mens op lichamen en
lichaamsdelen die hij wel of niet van binnenuit kan besturen. Een dergelij-
ke basiservaring zal resulteren in de primaire ‘zelf en ander’-metafoor. Dit
verschil tussen ‘zelf’ en ‘ander’ moeten alle mensen leren maken om niet
meteen hopeloos vast te lopen. Ook ervaren bijna alle mensen dat anderen
warm aanvoelen. Die zintuiglijke basiservaring kan tot de primaire meta-
foor van ‘warme contacten’ worden vertaald. Een metafoor die bijna ieder
mens begrijpt, omdat hij die basiservaring deelt.

Introspectie
Maar waar deze linguïsten zich vooral baseren op taaluitingen en tekst-
fragmenten, steunt mijn onderzoek grotendeels op wat proefpersonen en
therapiecliënten vertellen over hun sociale ervaring. Dus wat mensen zelf
rapporteren over hun sociale gedachtewereld vormt de hoofdmoot van
mijn onderzoeksmateriaal. Dat heet introspectief onderzoek.

Maar introspectie... is dat niet een vreselijke stap terug? zullen de colle-
ga’s die een voldoende voor hun tentamen ‘geschiedenis van de psycholo-
gie’ haalden meteen denken. Introspectie is toch de achterhaalde methode
van Wilhelm Wundt en William James uit de tweede helft van de negen-
tiende eeuw? Hebben Pawlow, Tillman, Watson en Skinner ons aan het
begin van de twintigste eeuw niet juist van die ‘onwetenschappelijke’ intro-
spectie bevrijd?

Achteraf gezien, leerden ze ons ook vooral het kind met het badwater
weg te gooien. Introspectie is volgens mij de manier waarop we nog het
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dichtst bij de onbewuste cognitie kunnen komen; zeker als we ons wape-
nen met de juiste technieken om die innerlijke exploratie te sturen. Die
technieken zijn afkomstig uit de hypnotherapie en de imaginatietherapie:
twee gebieden van de sociale wetenschappen die uitblinken door hun een-
heid in technologie. En die eenheid is naar mijn mening nog het hand-
zaamste te vinden in het werk van Bandler en Grinder (1975, 1979, 1982;
Grinder & Bandler 1981; Bandler 1985). Hun methoden vormen de basis
van veel van de in dit boek beschreven technieken.

De introspectieve exploratie van het onbewuste sociale denken ligt voor
een sociaal psycholoog als ik niet zo voor de hand. In mijn geval werd dit
vanuit mijn praktische hypnotherapeutische werk ingegeven – waarmee ik
overigens rond 1980 uit pure fascinatie begon. De verbinding naar de so-
ciale cognitie heb ik pas veel later gemaakt. In 1993 drong de technische
mogelijkheid tot me door dat mensen in een lichte hypnotische trance ex-
pliciete beschrijvingen kunnen geven van hun innerlijke model van de so-
ciale werkelijkheid.

Klinisch veldonderzoek
Mijn oom Wil leerde Guatemalteekse radiotechnici in spe in een record-
tempo het vak door ze twee weken lang op te sluiten in een werkplaats vol
kapotte radio’s. Zij leerden en experimenteerden in wat we een ‘klinische
setting’ zouden kunnen noemen. ‘Binnen twee weken speelden al die ra-
dio’s weer’, vertelt mijn oom trots. ‘En snapten die jongens meer van elek-
tronica dan na een jaar college.’ Op dezelfde wijze leerde ik enorm veel
door actief te proberen mensen te helpen bij het verbeteren van hun sociale
leven. De zo verkregen gegevens hebben maar zelden de toetsbaarheid die
kwantitatieve onderzoekers eisen. Maar het gebrek aan statistische zeker-
heid wordt naar mijn mening ruimschoots gecompenseerd door de stevig-
heid van de gevonden verschijnselen.

De uit het sociaal panorama-project ontwikkelde technieken brengen
heel lastige intermenselijke problemen binnen het bereik van kortdurende
psychotherapie. Werken met de ruimtelijke structuur van de sociale erva-
ring kan met bijna al mijn cliënten, om de eenvoudige reden dat het groot-
ste deel van hun problemen over relaties gaan. Gaat het niet om hun rela-
ties met anderen, dan gaat het wel om de relatie met zichzelf of delen van
zichzelf. Door de verdere verbetering van de technieken uit dit boek is in
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de laatste vijf jaar mijn behandelingsduur van gemiddeld vijf en een half
uur tot vier uur en vijf minuten teruggelopen.9 Maar afgezien van deze toe-
name in efficiency heeft het sociaal panorama-concept een schat aan in-
zichten aan mijn werk toegevoegd. In algemene zin hoop ik dat dit boek
mede richting geeft aan de ontwikkeling die volgens de Amerikaan Charles
Faulkner ‘toegepaste cognitieve linguïstiek’ zou moeten heten.10

Sociale denkpatronen26




