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In het voorjaar van 2014 lees ik met rode oortjes Waarheid en metho-
de van Hans-Gadamer. 1 Een geweldig en erudiet pleidooi voor de 
verbreding van de hermeneutiek naar alle menswetenschappen! In 
mijn essay Waarheid of methode? vat ik het boek op hoofdpunten 
samen en spreek mijn waardering erover uit. 2 Zelf droom ik van een 
verbreding van de hermeneutiek naar alle wetenschappen, disciplines 
en vormen van kennisverwerving- en overdracht. Voor mij staat her-

meneutiek voor ‘gezond menselijk denken’ en zie ik haar graag in de vorm van een 
alomvattend hermeneutisch denkkader. Is dit een ijdele droom? Of probeert ergens 
iemand er al vorm aan te geven? En inderdaad, op een gegeven moment stuit ik op het 
boek Psychotherapie door beeld- en begripsvorming van R. Lubbers. 3 Inmiddels is 
het een kwarteeuw oud. ‘Wat is er na het verschijnen van dat boek in 1988 zoal ge-
beurd met het gebruik van de hermeneutiek in de wetenschappen?’ vraag ik mij af. 
 
In dit essay houd ik het boek van Lubbers tegen het Gadameriaanse ‘hermeneutische 
licht’. Eerst geef ik kort de sleutelbegrippen van Gadamers hermeneutische filosofie 
weer. Daarna beschrijf ik mijn wensdroom van de ‘ultieme verbreding’. Vervolgens 
bespreek ik het boek van Lubbers en sluit af met een kritisch commentaar erop. 
 
 
DOOR EN DOOR MENSELIJK 
 
Gadamers hermeneutische filosofie zie ik als een filosofie van het ideale denken, in-
terpreteren en communiceren. Als we zijn sleutelbegrippen serieus nemen en er écht 
werk van maken, krijgt de wetenschap en daarmee de wereld een heel ander, zeg 
maar: beter, aanzien. Laat ik die sleutelbegrippen in het kort beschrijven. 
 
Verstaan. Dit is meer dan ‘verstandelijk luisteren’ en met het hoofd begrijpen: het is 
luisteren met het hart, betrokken zijn bij wie of wat mij aanspreekt. Als ‘breed en par-
ticiperend luisteren’ is het op consensus, op Verständigungsgemeinschaft gericht, ge-
meinschaft waarin mensen pas écht gedijen. 
 
Horizon. Het verstaan is begrensd, want het menselijk bestaan en het menselijk ken-
nen zijn begrensd. Er is dus een horizon. Daar kunnen we nooit overheen. Maar hij 
schuift wél op naarmate we dieper doordringen in een zaak, inhoud of waarheid. De 
horizonten van mij en anderen kunnen in elkaar schuiven en een nieuwe, gezamenlijk 
gedeelde horizon opleveren. 
 
Vooroordelen. Iedereen heeft vooroordelen. Elke goede verstaander rekent ermee dat 
hij die heeft. De correlaten ervan zijn misverstanden en begripsproblemen. Ook die 
zijn inherent aan het menselijk bestaan. Belangrijk is de wil om misverstanden uit de 
weg te ruimen, verkeerde vooroordelen – er zijn ook legitieme vooroordelen – te eli-
mineren en tot Verständigungsgemeinschaft te komen.  
  



Cirkelbeweging. Er moet altijd een pendelbeweging zijn tussen het deel – dat kan een 
teken, persoon of object zijn – en het geheel. Door die heen-en-weergaande beweging 
worden het deel en zijn context beide inzichtelijker. 
 
Leefwereld. Hiermee wordt bedoeld dat we de wereld moeten zien als één geheel 
waar we als historische wezens in leven. We zullen het met elkaar moeten doen. 
 
Historiciteit. Die leefwereld en het geheel dat we ‘cultuur’ noemen, zijn gewórden, 
zijn uitkomst van een historisch proces. In het hermeneutisch verstaan van leefwereld 
en cultuur moeten we steeds die historiciteit ‘meedenken’, beseffen dat cultuur be-
trekkelijk en veranderlijk is, dat alles ánders had kunnen zijn. Een voorbeeld: natuur- 
en menswetenschappen zijn in de Westerse wereld uit elkaar gegroeid en verstaan 
elkaar vaak niet. Omdat geen enkele toestand definitief is, kan men zich de mogelijk-
heid voorstellen dat beide weer naar elkaar toe groeien. In mijn wensdroom kan ik 
gelóven dat het ooit zover zal komen. 
 
Ervaring. Dat wat men opdoet is ervaring. Overlevering, mensen en dingen ‘spreken 
ons aan’. De ervaring die dat teweeg brengt is altijd negatief in die zin dat ze altijd 
iets aan het licht brengt dat anders is dan ik had verwacht. Ervaring is dialectisch van 
aard en vindt nooit haar voltooiing in een afsluitend weten. Elk weten is voorlopig. 
 
Vraag. Ervaring die per definitie niet af is roept vragen op. De vraag houdt ons open 
voor wat we niet weten of niet kunnen weten. De vraag geeft de richting aan waarin 
het antwoord kan worden gevonden. 
 
 
NAAR EEN HERMENEUTISCH VERSTAANSKADER 
 
Gadamers sleutelbegrippen schetsen een ideaalbeeld. Maar de setting is realistisch: 
alleen áls en in de mate waarín mensen ‘zich met elkaar verstaan’ wordt het ideaal 
verwerkelijkt. Ik ben niet blind voor minder wetenschappelijke trekjes in de weten-
schap: het moeten scoren met publicaties en het daarbij horende ‘citatencircus’ of 
neurologen die de complexiteit van het menselijk bestaan reduceren tot frenologische 
stroomstootjes. Maar ook alternatieve genezers die met prachtige ‘theorieën’ het ge-
lijk aan hun kant proberen te krijgen. Dan heb ik nog niet eens over etnische groepen 
of culturen die wél die ene aardbol maar niet hun gedachtegoed delen. 
Ik probeer de feiten onder ogen te zien onder behoud van het ideaal. Voor mij is dat 
het ‘visioen’ van Gadamer. Zijn hermeneutische sleutelbegrippen zijn mij uit het hart 
gegrepen, omdat ze in de mate waarin ze verwerkelijkt worden een menselijker we-
reld voortbrengen. Kortom, ze zijn universeel. 
Mens- en natuurwetenschappen zouden in gelijke mate hier hun hoofd voor moeten 
buigen. Hermeneutiek komt de eerste plaats toe, methode de tweede. Of: Verstehen 
gaat vóór Erklären. Of: Erklären is alleen verantwoord als het binnen een omvattend 
Verstehen plaatsvindt. Waarheden variëren in ‘hardheid’. Alleen wiskunde levert ze-
kerheden op. Dat kan zij, omdat ze ‘slechts in de geest’ bestaat en zichzelf met haar 
eigen wetmatigheden en afspraken verifieert. Zijn er even harde natuurwetenschappe-
lijke zekerheden? Nee, niet even hard. Kosmologische en biologische gegevenheden 
scoren hoog in waarschijnlijkheid maar zijn nooit voor 100% zeker. Mensweten-
schappelijke gegevens zijn nog minder hard. Maar dat alles deert niet.  
  



Binnen een hermeneutisch denkkader is die relativiteit volkomen op haar plaats: niets 
is zeker en geen enkele waarheid is definitief. Consensus is de meest voorkomende 
vorm waarin waarheid  zich voordoet. 
Ik ben ervan overtuigd dat de hermeneutische filosofie van Gadamer het meest omvat-
tende denkkader biedt waarbinnen al het weten, alle kennisoverdracht, alle denkers en 
alle wetenschappers zich zouden moeten bewegen. In elke wetenschappelijke oplei-
ding zou hier bij voorrang aandacht aan gegeven moeten worden. Daarna mag ieder-
een ‘zijn ding doen’, maar steeds in ‘samenspraak’ met dat alomvattende hermeneuti-
sche denkkader.  
 
 
R. LUBBERS: AAN HERMENEUTISCH VERSLINGERD 
 
Voor me op mijn bureau ligt Psychotherapie door beeld- en begripsvorming van R. 
Lubbers. Het boek is geen ‘jonkie’ meer. Ik ga er vanuit dat er inmiddels in de psy-
chotherapie veel veranderd is. In om het even welke theoretische of praktische weten-
schap is vijfentwintig jaar tegenwoordig heel veel! Daarom overweeg ik bij voorbaat 
de vraag ‘Hoe actueel is de hermeneutische methodologie nog in de psychotherapie?’ 
in mijn achterhoofd te houden. Maar eigenlijk zou die vraag moeten zijn: ‘Heeft de 
psychotherapie ooit iets met hermeneutiek gedaan?’  
 
In de Inleiding schrijft Lubbers: ‘Dit boek gaat over deskundige hulpverlening aan 
mensen die het spoor bijster zijn geraakt’. Hij doelt vooral op mensen, vaak kinderen, 
die door verkeerd begrip en onbegrip van anderen buiten de Verständigungsgemein-
schaft, een Gadameriaanse lievelingsterm bij Lubbers, vallen en steeds meer geïso-
leerd raken. Geen psychopaten, schizofrenen, borderliners en overige psychisch ge-
stoorden dus, maar mensen die ‘slechts’ buiten de ‘communicatieboot’ vallen. Op 
zichzelf teruggeworpen moeten zij naar mogelijkheden zoeken om in hun eentje het 
hoofd boven water te houden. Maar hun zelfhandhavingspogingen zijn niet altijd ren-
dabel en herkenbaar. Dat leidt vaak tot verstoring – hij gebruikt bij voorkeur het be-
grip distorsie – van hun eigen leven en dat van anderen.  
Lubbers kiest in deze gevallen voor de hermeneutische methodologie, omdat die ge-
richt is op sámen opvattingen delen, interpreteren en tot de grootst mogelijke overeen-
stemming met betrekking tot die verstoring en de aanpak ervan te komen. Hij vindt de 
ideeën van Hans-Georg Gadamer en andere denkers over hermeneutiek bijzonder 
bruikbaar, omdat het ‘verstaan’ van mensen altijd al is ingebed in een historische con-
text. Ik ben zo vrij om bij dit te laatste te denken aan het totaal van alle omgevingsfac-
toren die een mens tot déze mens maken: taal, cultuur, land, woonplek, familie enzo-
voort. 
Daarom gaat het in de therapie van Lubbers cum suis niet alleen om begripsvorming – 
deze abstraheert per definitie van de concrete situatie waarin de behandelde en behan-
delaar zich bevinden – maar ook om beeldvorming. ‘Beeld’ mag breed genomen wor-
den: het gaat niet alleen om ‘plaatjes’, maar ook om visies. In therapeutische contac-
ten wordt de cliënt uitgedaagd door middel van verhalen en spel aan zijn beelden 
vorm te geven. In een geslaagde therapie zal dat uitmonden in begripsvorming en 
daarmee krijgt de cliënt zijn eigen leven weer op de rails. 
Lubbers schrijft in het achtste en laatste hoofdstuk Termen en bronnen onder punt 11: 
‘Het is Gadamers verdienste beeldproductie uit de context van het spel af te leiden.  
  



Begripsvorming daarentegen krijgt zijn plaats binnen de logos. Maar dan is het spel 
niet alleen vrijetijdsbesteding, maar basale omgangswijze met de werkelijkheid van 
mensen uit alle tijden’.  
Dit citaat is mij uit het hart gegrepen: ik ben ervan overtuigd, dat spel én verbeel-
dingskracht – en daarbij horen heureka’s, ingevingen, experimenteren, uitproberen, 
intuïtief handelen en toeval – altijd al de motor zijn geweest van dat indrukwekkende 
voertuig dat we met zeven simpele letters ‘cultuur’ noemen. Met alle respect voor de 
wetenschap: begripsvorming en theorieën zijn in de meeste gevallen rationalisatie 
achteraf. 
 
Lubbers blijkt een praktisch psycholoog: driekwart van het boek bestaat uit gevalsbe-
schrijvingen. Die kun je niet straffeloos overslaan, want hij komt er in zijn ‘theorie-
vorming’ herhaaldelijk op terug. ‘Theorievorming’, waarom ik dat tussen aanhalings-
tekens zet? Omdat het niet de doorwrochte theorie is die ik verwacht had. 
In de hoofdstukken 2 tot en met 5, die meer van algemene aard zijn, ‘ontvouwt’ hij 
zijn theorie die hoofdzakelijk uit wat losse brokstukken bestaat. Maar als je die bij 
elkaar legt, krijg je een beeld van wat Lubbers aan Gadamer ontleent. 
De cirkelbeweging krijgt misschien wel het meeste accent. Het gaat daarbij niet alleen 
om de heen-en-weergaande beweging tussen cliënt en therapeut, maar ook om de 
‘pendelbeweging’ tussen de cliënt en zijn omgeving volgens het deel-geheelprincipe 
van Gadamer. Opvallend is dat Lubbers de therapeut als ‘partner’ en de cliënt vaak als 
‘initiatiefnemer’ ziet. Daarin overtuigt hij mij niet, maar ik begrijp er wél uit, dat hij 
de therapeutische relatie zo egalitair mogelijk wil laten verlopen.  
De term Verständigungsgemeinschaft is Lubbers zeer lief: wie daar buíten valt is nog 
niet jarig, raakt geïsoleerd, voelt zich niet begrepen, ervaart zichzelf als ‘anders’. Dit 
kan problematisch gedrag opleveren. Therapie is eigenlijk: het contact met de 
Verständigungsgemeinschaft herstellen.  
Lubbers’ therapie bestaat doorgaans uit drie fasen: 
§ Met gebruikmaking van het tekst-in-contextprincipe van Gadamer laat de thera-

peut de cliënt verhalen vanuit zijn eigen situatie. Waar mogelijk probeert hij te 
verhelderen en verbanden te leggen.  

§ Soms vindt archeologisch onderzoek plaats. Lubbers bedoelt daarmee, dat de 
thuissituatie van de cliënt nader onderzocht wordt. De therapeut komt op huisbe-
zoek, bekijkt samen met de cliënt foto’s enzovoort. Hier vindt weer heel conse-
quent de toepassing van het tekst-contextprincipe of deel-geheelprincipe plaats. 

§ Beeldcommunicatie is belangrijk, omdat niet iedereen zijn ervaringen, gevoelens 
of frustraties kan verwoorden. Met beelden kan dit ‘tekort’ worden aangevuld. 
Deze beelden worden het gemakkelijkst ‘geproduceerd’ door spel en daarom is de 
spreekkamer bij Lubbers eigenlijk een speelkamer. 

 
De laatste fase springt er bij Lubbers echt uit. Uit de gevals-
beschrijvingen in het afsluitende hoofdstuk 6, dat bijna de 
helft van het boek inneemt, 
blijkt hoe rijk die speelkamer is 
ingericht: een zandbak, speel-
goed, diverse materialen voor  

De sofa is ingeruild voor …..             beeldende vorming, verkleed  
                                        kleren, poppen, benodigdheden 
om te koken en te bakken enzovoort. 
                  ….. de speelkamer. 



Cliënten die onder verstoorde communicatie gebukt gaan hebben doorgaans sterke 
emoties waarvan de correlaten juist in spel en verbeelding gemakkelijk vorm krijgen: 
er zijn persoonlijke correlaten – de cliënt verbeeldt spoken, demonen of feeën – 
mundane correlaten die aan de eigen leefomgeving gerelateerd zijn en verhalende 
correlaten die betrekking hebben op het gebeuren dat achter een bepaalde emotie zit. 
Omdat het spelmateriaal in de speelkamer zo divers is, zijn voor iedere cliënt wel 
‘projectoren’ – dat zijn díe voorwerpen en materialen waarin een cliënt zijn gedachten 
en emoties het gemakkelijkst kan ‘projecteren’ – te vinden. 
 
Na beeldvorming, soms ook tijdens, moet de cliënt geholpen worden om te begrijpen, 
dit is het verstaan van de problematiek vanuit de eígen wereld. Begrijpen betekent 
interpreteren waarbij de persoon in kwestie enige afstand neemt van zichzelf en het 
begrepene aan iets ánders relateert. Daardoor ontstaat een andere, nieuwe en meer 
reële visie op de situatie waarin de cliënt vastgelopen is. Daarmee kan hij verder en is 
de therapie ten einde of niet ….. 
 
Soms helpt hermeneutische therapie niet, omdat de psychische stoornis dieper zit. 
Lubbers schrijft terecht, dat hermeneutische therapie niet héél de therapie is. Dan kan 
er ‘meer specifieke hulp nodig zijn, zoals die bijvoorbeeld door therapeutische scho-
len met een eigen inbreng geboden wordt’. (pagina 24) Hij voegt er onmiddellijk aan 
toe: ‘Echter, bij welke vorm van geestelijk en lichamelijk lijden dan ook, mag een 
hermeneutisch stadium niet gepasseerd worden’. 
 
 
KOM OP, WEES EENS WAT MINDER BESCHEIDEN! 
 
Hermeneutische therapie is geen methodenbestand dat gestandaardiseerd kan worden, 
meent Lubbers. Behoort zij dan wel een eerste stadium te zijn in elke psychische the-
rapie, zoals Lubbers op pagina 24 schrijft? 
Lubbers is mijns inziens te bescheiden: hermeneutische therapie hoort geen ‘metho-
de’ naast allerlei andere methoden te zijn en ook geen eerste stadium in wat voor the-
rapie dan ook. Hermeneutiek zou een alles omvattend denkkader moeten zijn bij ie-
dereen die zich met psychotherapie inlaat. Daarvoor heb ik al de term hermeneutisch 
denkkader gemunt. Psychotherapeuten hoeven geen bedrijvers van hermeneutische 
filosofie te worden – laat dat maar over aan de Gadamers onder ons – maar moeten 
wél inzicht hebben in de sleutelbegrippen die Gadamer in Waarheid en methode ont-
wikkelt. Waarom? Omdat die een raamwerk bieden waarbinnen alle vormen van 
menselijke communicatie, en therapeutische hulpverlening maakt daarvan deel uit, de 
meeste kans van slagen hebben. Elk leerproces, elke therapie en elk contact met de 
medemens staat of valt met goede communicatie en dus met hermeneutiek. 
Om die reden hadden de ‘brokstukken theorie’ in Psychotherapie door beeld- en be-
gripsvorming een stevig doortimmerd geheel mogen zijn. 
Ik ben zo vrij om de auteur wat tips te geven en enkele vragen aan de hand te doen. 
§ Ontwerp een zodanig op de psychotherapie toegesneden hermeneutisch denkkader 

dat alle ‘scholen’ op dat vakgebied zich erin kunnen vinden. 
§ En als er dan toch zoiets als een hermeneutische psychotherapie in het leven ge-

roepen moet worden waarin het element beeldvorming de hoofdrol speelt, geef 
dan aan op grond van welke criteria een therapeutische speelkamer ingericht moet 
worden.  

  



§ Geef dan ook meteen aan waar de grenzen liggen van het participeren van de the-
rapeut: als hij élke rol speelt die het fantaserende kind bedenkt, verliest hij dan 
niet zijn autonomie als professional? Wanneer moet de therapeut ‘op een vriende-
lijke manier’ nee zeggen? 

§ Als voormalig ‘onderwijsmens’ weet ik, dat een rijk geoutilleerde speelruimte een 
weldaad is voor jonge kinderen. Maar waar ligt de grens? Krijg je volwassenen – 
het valt op, dat die in de gevalsbeschrijvingen bijna geheel uit beeld zijn – in zo’n 
ruimte ook ‘aan de praat’? Of, om een kritische vraag te stellen bij zowel de spel-
therapie van volwassenen als die van kinderen: helpt het nou echt al dat gekrab-
bel? 

§ Zouden rituelen naast het spel, dat vooral door vrije ingevingen gevoed wordt, 
ook een rol van betekenis kunnen spelen in hermeneutische therapie? Zo ja, wel-
ke?  

 
 
TOT SLOT 
 
Tussen de bedrijven door heb ik even gegoogeld. Lubbers heet van voren Rob. Hij is 
pedagoog van huis uit, studeerde af bij de Utrechtse pedagoog en ontwikkelings-
psycholoog Langeveld en raakte daarna zó in de ban van een andere grootheid,  Buy-
tendijk, dat hij voor de richting algemene psychologie koos. Rob Lubbers was gepor-
teerd van de fenomenologie. Heel zijn wetenschappelijke leven lang heeft hij vast 
willen houden aan de fenomenologische gedachte, maar ondervond dat die onderge-
sneeuwd raakte door de empirische methodologie. Dat ervoer hij als hoogleraar aan 
Universiteit Utrecht sterker dan aan Universiteit Gent. De eerstgenoemde onderwijs-
instelling stelde hem op 61-jarige leeftijd voor om met emeritaat te gaan. Mogelijk 
heeft hij collega’s niet kunnen overtuigen van het belang van de hermeneutiek in psy-

chologie en psychotherapie. In 2002 verschijnt van zijn hand 
Experiëntiële psychotherapie door beeld en begripsvorming – 
Spelvarianten – de hermeneutische invalshoek. Fijn, hij is zijn 
‘geloof’ trouw gebleven. Minstens één apostel heeft hij: Gerard 
Weststeijn. Maar het kringetje rond Rob Lubbers lijkt klein. Is 
het een voorbarige conclusie als ik opmerk, dat de hermeneuti-
sche psychotherapie geen wortel geschoten heeft?    

 Gerard Weststeijn  
 
We hebben de tijd niet mee. De huidige Westerse cultuur lijdt aan de ernstige ziekte 
‘meteritus’. Alles moet gestandaardiseerd en vervolgens gemeten worden. Meten is 
weten. Meten is macht. Waar je ook aanklopt voor psychische hulp, RIAGG of Par-
nassia, overal word je door de eindeloze molen van vragenlijsten gehaald. Zouden de 
professionals aldaar nu écht geloven dat dat de meest efficiënte manier is om cliënten 
in een mum van tijd in het juiste vakje te krijgen.  
Of neem nu de vragenlijsten in de vorm van keuzemenu’s als je wat voor organisatie 
dan ook belt. Om dol van te worden! En o wee als je in de klauwen van een helpdesk 
komt: ‘Heeft u dit al geprobeerd? Heeft u dat al geprobeerd? Trekt u de stekker er 
eens uit en wacht dan dertig seconden’. De stekker eruit? Ik weet wel wááruit! 
Maar ondanks alles blijf ik dromen van een hermeneutisch paradijs! 
  



P.s. 
Zo lang de droom niet uitkomt, is ook de ‘Ludwigmethode’ mogelijk.  
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