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De fenomenologen
Mijn vader was psychotherapeut en als hoogleraar verbonden aan 
de Universiteit van Utrecht. Ik heb zijn boekenkast geërfd, met 
daarin werk van veel beroemde en beruchte psychologische en filo-
sofische denkers. Als ik de omslagen bekijk, vraag ik me af wat wij 
coaches kunnen leren van deze grote denkers. Voor deze artikelen-
reeks pak ik elke keer een ander boek uit de kast, om antwoord te 
vinden op deze onderzoeksvraag. Ik nodig je graag uit om deel te 
nemen aan deze speurtocht, in dialoog met onze traditie.
AUTEUR: JIKKE DE RUITER

Er staat een boekje in de kast, dat werkelijk 
niets heeft waardoor je het eruit zou pakken. 
Aangezien ik me altijd aangetrokken voel 
tot de ogenschijnlijk meest kleurloze in de 
groep, valt het me op. De kaft is alleen maar 
donkerblauw met, haast verrassend, toch een 
titel erop: Persoon en Wereld. 

Wat blijkt, het is een juweeltje. Een verzame-
ling van teksten, geschreven door kopstuk-
ken uit de fenomenologische psychologie ter 
gelegenheid van de vijfenzestigste verjaardag 
van professor Buytendijk, de ongekroonde 
Nederlandse koning van deze opzienbarende 
academische stroming, die vooral actief was 

van 1945 tot 1965. Hij vormde, samen met 
de schrijvers van dit boek, de zogenaamde 
Utrechtse School: een club wetenschappers 
die een nieuwe kijk op de sociale wetenschap 
introduceerden: de fenomenologie. Het boek 
start met een citaat van Buytendijk, waaruit 
blijkt wat de fenomenologische psychologie 
voor ogen heeft: “Wij willen de mens uit 
zijn ‘wereld’ begrijpen, dat wil zeggen uit de 
zinvolle grondstructuur van dat geheel van 
situaties, gebeurtenissen, culturele waarden, 
waar hij zich tot richt, waarvan hij bewustzijn 
heeft, waarop zijn gedragingen, gedachten en 
gevoelens betrokken zijn – de wereld waarin 
de mens bestaat, die hij in de loop van zijn 
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persoonlijke geschiedenis aantreft en vormt 
door de betekenissen, die hij aan alles geeft. 
De mens is niet ‘iets’ met eigenschappen, 
maar een initiatief van verhoudingen tot een 
wereld, die hij kiest en waardoor hij gekozen 
wordt.”

Fenomenologie
Fenomenologen, waaronder Husserl, Heideg-
ger, Sartre en Levinas, nemen de directe en 
intuïtieve ervaring als uitgangspunt. Aangezien 
ervaring en intuïtie niet te objectiveren vallen, 
hadden ze nogal wat te verdedigen binnen de 
toen gangbare wetenschapsbeoefening, die 
volledig was geënt op de natuurwetenschap-
pen. Professor Van den Berg, de inleider van 
dit boek, legt uit waarom de fenomenologi-
sche onderzoekswijze dé manier is om kennis 
te verwerven over de mens. Hij neemt daarbij 
een kwetsbare positie in: “[…]Maar een 
enkele keer bekent een psycholoog […]dat 
hij zijn wetenschap voor kortweg onmogelijk 
houdt. Om deze eenvoudige, in ieder geval 
eenvoudig lijkende reden, dat in de psycholo-
gie het observerende oog en al datgene wat dit 
ook wenst waar te nemen, zo niet samenval-
len, dan toch in een zeer nauwe betrekking tot 
elkaar staan.”

Waarom is dit interessant voor ons? Als wij 
coaching of, wat academischer geformuleerd, 
de begeleidingskunde serieus willen nemen, 
zullen wij het vak ook wetenschappelijk 
moeten onderzoeken. De andragologen waren 
hier al mee bezig (zie het verhaal van Henk 
Wesseling, eerder in dit blad), maar werden 
niet belangrijk genoeg bevonden om deel te 
mogen blijven uitmaken van het academi-
sche nest. Verschillende zeer gewaardeerde 
collega’s van ons zijn in dit gat gesprongen 
en doen hun best om het fenomeen coaching 
wetenschappelijk te onderbouwen. Zij hoeven 
het wiel niet uit te vinden, maar kunnen 
voortborduren op de visie en inzichten van 
voorgangers, waaronder de fenomenologen, 
die het pad voor ons hebben geplaveid. Mocht 
je niet geïnteresseerd zijn in wetenschap, dan 
nog is het inspirerend en leerzaam om hun 

ideeën te leren kennen. Of we het ons bewust 
zijn of niet, ons mensbeeld komt namelijk 
mede voort uit deze eigenwijze academici.

Van den Berg geeft de lastige positie van de 
psychologie binnen de wetenschap weer: 
“De geoloog plaatst zich tegenover een hem 
vreemd studieobject: de aarde. Zijn oog heeft 
met deze aarde bijzonder weinig gemeen, de 
aarde verandert niet in het minst, wanneer hij 
zijn oog daarop richt. Bijgevolg is de geoloog 
in staat zijn studieobject rustig en objectief 
waar te nemen en uit zijn waarnemingen een 
objectieve kennis te bouwen. Men kan dit 
alles niet zeggen van de psychologie. Zijn 
voorwerp van studie bestaat in de mens en 
aangezien hij zelf een mens is, bestaat dit 
voorwerp dus in hemzelf. Hij wenst te weten, 
wat er in hemzelf omgaat, zijn oog staat in een 
zeer nauwe relatie met wat het wenst te zien. 
De psycholoog kan zijn studieobject zeker 
niet rustig en objectief waarnemen, zijn we-
tenschap moet wel bestaan in een gebrekkige 
kennis, in een subjectief vermoeden of in een 
moedwillig en daardoor niet minder subjectief 
interpreteren.”

Waarheid
Waar de exacte wetenschappers in die tijd 
werkelijk nog het idee hadden dat de mens 
kan observeren zonder te interveniëren, en de 
fenomenologie door dit los te laten een taboe 
doorbrak, is het nu door de kwantummechani-
ca met het dubbelspleet experiment zelfs in de 
natuurwetenschappen duidelijk geworden dat 
de waarnemer het waargenomene beïnvloedt. 
Daardoor is het voor ons al heel gewoon 
om dé waarheid los te laten en genoegen te 
nemen met het zoeken naar ‘waarheden en 
waarden’. Sterker nog, naar mijn bescheiden 
mening zijn wij daar juist weer in doorgesla-
gen.

Als er dan geen waarheid is en er zijn geen 
feiten om te kennen, wat kun je dan wel waar-
nemen als psycholoog? Niet wie de mens van 
binnen eigenlijk is. Niet de kern, het ware zelf, 
waar sommigen zo naar op zoek zijn. “In de 
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mens is niets, de vakken van de kast zijn leeg 
en zelfs de vakken zijn er niet. Niemand heeft 
ooit introspectief een drift waargenomen, noch 
een instinct, noch een complex; niemand 
heeft, zichzelf beschouwend, iets van lagen 
kunnen waarnemen waaruit ‘zijn psyche’ zou 
zijn opgebouwd. Wat iedereen echter kent, 
is het zelfgesprek, dat zich dagelijks voltrekt. 
Ook het gesprek met andere mensen is een 
dagelijks voorkomend gebeuren, waarvan de 
psychologie onmiddellijk gebruik kan maken.”
 
De fenomenologische psycholoog verwerpt 
dus de opvatting van de mens als waarneem-
baar iets dat huist in zijn lichaam. Hij hecht 
geen geloof aan het ding in ons, dat wij 
zouden zijn. “De psycholoog herhaalt, wan-
neer hij werkelijk introspectie bedrijft, wat 
hem van nature eigen is: het zelfgesprek, de 
dialoog met zichzelf, waarin de mens gewoon 
is zichzelf te verwerkelijken en te zijn, ja zo 
zeer gewoon is, dat men zonder overdrijving 
mag zeggen, dat deze dialoog zijn wezen 
uitmaakt.” 

De taak van de fenomenologische psycho-
loog bestaat daarom in een uiteenzetting van 
de vormen van gesprek, die de mens voert. 
“Overeenkomstig deze taak definieert zij de 
mens als degene, die ontmoet en ontmoet 
wordt.” Een mens is dus niet een vaststaande 
identiteit, maar een persoon die zichzelf 

en de ander verwerkelijkt in dialoog. Deze 
identiteitsopvatting doet ons nu niet meer zo 
versteld staan. Sterker nog, professor Hermans, 
een van de grote denkers van nu, heeft er een 
naam aan gegeven: ‘dialogical self’: het zelf 
dat bestaat uit verschillende ik-posities die met 
elkaar in dialoog zijn. En als je mensen coacht 
met Voice Dialogue, dan bouw jij ook op de 
fenomenologie voort. Interessant om aan de 
andere kant onszelf ook eens kritisch te bevra-
gen: van welke ‘waarheid’ gaan we uit als we 
werken met categoriserende typologieën als 
het enneagram, de MBTI’s, de kleurentesten? 
Als we evidencebased denken te werken, 
welk wereldbeeld nemen we dan voor waar 
aan? Als we energetisch, lichaamsgericht of 
resultaatgericht coachen, welk mensbeeld ligt 
hieraan ten grondslag? 

Van de Berg onderstreept de relevantie van 
deze vragen: “De vorm waarin de dingen, 
de medemens en hijzelf verschijnen in het 
gesprek dat de mens voert, is in hoge mate 
afhankelijk van de plaats die hij in dit gesprek 
inneemt, van de manier waarop hij gewoon 
is dit gesprek te voeren.” Dit is wat abstract 
maar hij illustreert het als volgt: “Om te weten 
welke indruk een moderne, grote stad maakt 
op iemand die nooit een stad heeft gezien, 
bracht men een bewoner van het oerwoud van 
Malakka naar Singapore en zette hem onvoor-
bereid en plotseling in een der drukste straten. 

De mens is een dialoog,
 hij is een voortdurende 

‘vanzelfsprekende’ 
communicatie met zichzelf, 

met de anderen
 en met de dingen
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Men wandelde daarna met hem de stad door, 
waarbij hij de volle gelegenheid kreeg de stra-
ten, het verkeer, de huizen en alles wat verder 
tot het beeld van een wereldstad behoort, te 
bekijken. Toen men hem aan het einde van de 
tocht vroeg, wat hem was opgevallen, repte hij 
niet, als men verwachtte, van geplaveide stra-
ten, stenen huizen, auto’s, trams en treinen, 
maar zei hij zich er over verbaasd te hebben, 
dat één man zoveel bananen kon dragen.”

Wat deze proefpersoon had gezien bleek in 
de eerste plaats een bananenventer te zijn, die 
op zijn kar vele trossen bananen tegelijk ver-
voerde. Verder zag 
hij vrijwel niets. 
Omdat auto’s en 
stenen huizen voor 
hem geen betekenis 
konden krijgen, 
werden zij ook 
niet of nauwelijks 
waargenomen en 
behoorden ze niet 
tot de waarheid. 
“De dialoog, die de 
oerwoudbewoner 
gewend was te 
voeren met de dingen van zijn bestaan, en die 
hij, hoe zou het anders kunnen, in Singapore 
voortzette, was van dien aard, dat de wereld-
stad daarin verscheen op een wijze zoals wij 
deze stad nooit gezien hebben en ook nooit 
zullen zien. De psychologie van de bewoner 
van Malakka ziet er dus geheel anders uit dan 
die van de West-Europeaan. De psychologie 
van Sartre is een geheel andere dan die van 
Marcel. Er is een onmetelijke afstand tussen 
de psychologie van Peguy en van Proust. Zij 
voeren namelijk een essentieel ander gesprek 
met de ander en zichzelf.”

Begrijp ik dit goed: is er geen waarneming 
zonder dialoog? Of andersom gezegd: vormt 
de dialoog de basis van de waarneming? Dan 
is het wel heel belangrijk om te weten met wie 
je van doen hebt, als je in een kwetsbare po-
sitie zit en je je laat coachen. De coach deelt 

zijn waarneming, geeft feedback, maar niet 
vanuit een objectieve neutrale waarneming. 
Deze bestaat immers niet. In dialoog met ons-
zelf en onze context, hebben wij coaches een 
wereldbeeld ontwikkeld die onze waarneming 
kleurt. Wel zo eerlijk om dit wereldbeeld dan 
ook op tafel te leggen, zegt dan de fenome-
noloog. “Wil men een zo neutraal lijkend 
gegeven als de waarneming psychologisch 
beschrijven, dan dient men er eigenlijk nauw-
keurig bij aan te geven, dat men de waarne-
ming bedoelt van de Europeaan, nog liever 
die van de Nederlander, of nog beter van een 
bepaalde groep Nederlanders, in de twintigste 

eeuw. En zeker is 
het gewenst dat 
men tevoren laat 
zien hoe men over 
de mens denkt, 
welke antropologie 
men de zijne acht. 
Want Nederlander, 
Duitser, Europeaan 
en Chinees nemen 
anders waar en zij 
nemen allen weer 
anders waar dan 
hun verre of nabije 

voorouders deden en hun kinderen zullen 
doen. Elke tijd, elk volk en elke volksgroep 
voert een ander gesprek met de dingen.” 

Kleur bekennen
De fenomenologische psycholoog is dan ook 
een van de eersten, die kleur bekent. “Hij 
zegt: zie, zo denk ik over de mens, over de 
wereld, over mijzelf, zo ben ik gewoon mens 
en wereld te ontmoeten en met mijzelf om te 
gaan, en het is uit deze manier van ontmoe-
ten en uit die omgang, dat mijn psychologie 
voortkomt. Daardoor is hij ten opzichte van 
andere vormen van psychologie ongehoord 
kritisch en opvallend clement. Kritisch, omdat 
hij dwars door alle psychologische postulaten, 
‘feiten’ en thesen heen ziet naar de mensbe-
schouwing, die eraan ten grondslag ligt en die 
zijn bijval niet kan hebben. Clement, omdat 
hij elke vorm van psychologie ziet als een 

Slechts wanneer men de 
patiënt zo ontmoet, dat hij 

de gelegenheid krijgt zich als 
mens te tonen, slechts dan 
ontstaat de mogelijkheid, dat 

hij het woord neemt
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product van een bepaalde cultuurphase, als 
blijk van een volk en als signatuur van een 
persoonlijkheid.” 

Hoe de mens zelf door een veranderd 
mensbeeld verandert, illustreert het volgende 
verhaal: “Op 24 mei 1798 trad PH. Pinel, 
geneesheer van het Parijse gesticht voor man-
nelijke krankzinnigen Bicêtre, ondanks de 
ernstigste waarschuwingen van het verple-
gend personeel, ongewapend de cel van een 
krankzinnige binnen en beloofde hem in 
eenvoudige en hoffelijke woorden de vrij-
heid te zullen hergeven mits hij zich ordelijk 
gedroeg. De geketende was een Engelse kapi-
tein, die reeds 45 jaren opgesloten zat en die 
zich, onder meer door het feit, dat hij een der 
verplegers had doodgeslagen, het meest van 
alle verpleegden gevreesd gemaakt had. Toen 
de patiënt eindelijk overtuigd was, dat Pinel 
meende wat hij zei, beloofde hij geen moei-
lijkheden te zullen geven, waarop Pinel hem 
de ketenen ontnam en de patiënt wankelend 
zijn gevangenis verliet. De gehele dag liep 
hij rond in het gesticht, wees met verrukking 
naar de hemel, die hij in zoveel jaren niet had 
gezien, gaf inderdaad niet de minste moei-
lijkheden en keerde tegen de avond gewillig 
naar zijn cel terug, waarin men tot zijn grote 
voldoening een bed geplaatst had. Gedurende 
twee jaren bleef hij nog in Bicêtre, hij gedroeg 
zich ordelijk en de geschiedenis vermeldt, dat 
hij het verplegend personeel naar vermogen 
met het werk hielp. Hij was niet de enige die 
dit overkwam. Pinel ontnam aan zeer veel 
patiënten de ketenen en vrijwel steeds met 
hetzelfde in die tijd buitengewoon verrassende 
resultaat.”

Hoe is Pinel hierop gekomen? Wat is de 
oorzaak van de ontketening? Om dat te weten, 
moeten we het verhaal in zijn context zetten: 

het was 1798 en vond plaats in Parijs, waar 
zich sinds 1789 een der grootste revoluties 
voltrok die de geschiedenis heeft gekend. Het 
eerste devies van deze revolutie was vrijheid. 
“Het was een nieuwe mensbeschouwing, een 
‘nieuw gesprek met de mens’, dat het mogelijk 
maakte de patiënten op zo’n wijze tegemoet 
te treden. Zijn daad betekende een nieuwe 
dialoog met de zieken, een dialoog die de 
zieke veranderde van een gevaarlijke woeste-
ling tot een hulpbehoevende welwillende.” 

Afsluitend is het misschien wel leuk om het 
uiteindelijke vonnis te weten dat de fenome-
nologen hebben geveld over de mate van we-
tenschappelijkheid van hun eigen studies. Van 
den Berg formuleert dit met een mooie para-
dox: “Zij (de psychologie) is subjectief voor 
zover zij te maken heeft met het subject en 
aangezien zij dit subject definieert als dialoog, 
verwerpt zij het postulaat van de onverander-
lijke mens. De mens is overal en te allen tijde 
anders, hij is gebeuren, geschiedenis. Daar de 
phaenomenoloog deze, steeds andere, steeds 
nieuwe mens voortdurend tegenkomt en zich-
zelf eveneens ontmoet als steeds nieuw, is de 
subjectiviteit van zijn wetenschap objectiever 
dan welke ‘objectieve psychologie’.” 
Een goede vriend is onlangs gepromoveerd. 
Niet door een enorme hoeveelheid data te 
verzamelen om daarmee op een Popperiaanse 
wijze zijn hypothese te falsificeren, maar door 
zijn hypothese te toetsen in dialoog met zijn 
proefpersonen. Kwalitatief onderzoek noemen 
we dat nu. De wetenschap is in beweging. Ik 
ben benieuwd wat de leden van de Utrechtse 
school daarvan gevonden zouden hebben. ■

Jikke de Ruiter is communicatietrainer en 
coach www.jikkederuiter.nl en redactielid 
van het Tijdschrift voor Coaching.


