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teveel medeleven? 
kan OnverschIllIg-
heId werkBaar zIjn?
marc maes
gewezen stafmedewerker beweging.net, docent sociale school heverlee.

Het empathisch teveel, op naar een werkbare onverschilligheid” 
is de provocerende titel van het recente boek van ethicus prof. 
Ignaas Devisch. Wat uitdagend zegt hij dat een overdosis mee-
leven een kwaal dreigt te worden, eerder dan een teveel aan 

onverschilligheid. Een overdaad aan meeleven op basis van willekeurige 
sentimenten is volgens hem geen goede basis om de wereldproblemen 
aan te pakken. Hij geeft af op campagnes die ons doen geloven dat onze 
onverschilligheid (indirect) vele mensen doodt. Hij stelt dat we beter voor 
een ‘werkbare onverschilligheid’ gaan die beter aangepast is om structu-
rele problemen aan te pakken.
Velen moeten gedacht hebben: lees ik wel goed? Is medeleven of empathie 
met wat anderen overkomt niet per definitie goed? Gaan we juist niet ten 
onder aan onverschilligheid eerder dan aan een teveel aan medeleven?

het verhaal van devIsch geparafraseerd
We parafraseren wat hij wil zeggen. Hij waarschuwt voor een aantal gevaren 
van een overdosis aan (selectief) medeleven. Hij stelt redelijk vast dat we niet 
altijd en met iedereen en altijd kunnen meeleven. “We kunnen niet op alle 
begrafenissen zijn” is een boutade uit zijn mond. En dus zijn we selectief: we 
leven mee met onze familie, met wie ons pad kruist en met wie als slachtoffer 
(even) onze aandacht trekt. Of met wie ons vertederend aankijkt. Die panda of 
dat paard met hun hoge aaibaarheidswaarde wel, andere dieren of ongedierte 
niet. Met willekeurige sentimenten worden de grote problemen van onrecht-
vaardigheid, duurzaamheid, migratie en globalisering niet bij de wortel aange-
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pakt. Dat selectief meeleven, dwingt bovendien 
de andere in een slachtofferrol en voedt soms 
zelfs een cultuur van slachtofferschap. Al te 
graag denken we dat we ook een grote dosis 
medeleven verdienen. Op die basis kan geen 
structureel en preventief beleid gevoerd wor-
den. Meer zelfs. De roep op empathie kan stie-
kem een geheime agenda dienen: via dit betoog 
kan veel sociaal en structureel werk terug door-
verwezen worden naar meevoelende vrijwilli-
gers en zo loert privatisering om de hoek. Bo-
vendien is dat medeleven niet zelden gespeend van een neerbuigende houding 
die de andere in een afhankelijke positie houdt. Stelt hij of zij zich niet langer 
deemoedig en gedwee op, dan verdwijnt alle empathie. We voelen ons beetge-
nomen en zijn verontwaardigd. “Zullen wij nog wel eens meeleven, ze verdie-
nen het niet (meer)!”. En wie eerlijk is moet toegeven dat zijn medeleven met 
anderen niet zelden bedoeld is om zichzelf een goed gevoel te verschaffen. 
Een gewetenssusser met een kiem van hooghartigheid: “Ik ben tenminste niet 
zoals die (onverschillige) anderen…”. Eerder een redelijke ingesteldheid op 
mensenrechten moet ons perspectief kunnen bieden.

we leven Ons gedeeltelIjk In het verhaal In
Wat moeten we daarvan denken? We denken dat het goed is om mogelijke en 
soms reële gevaren van teveel aan empathie bloot te leggen. De spontane en 
naïeve associatie: empathie is per definitie goed, mag en moet rationeel door-
prikt worden. Tot zover volgen we. We zien een aantal kwalen die de burgerlijke 
en paternalistische caritassamenleving uit de 19de eeuw teisterden en nu langs 
de achterdeur terug binnen sluipen. We zien een aantal actuele bedreigingen: 
privatisering van de zorg, sentimenten zonder visie, relativeren van meer ratio-
nele uitgangspunten die vervat zijn in de universele mensenrechten (b.v. hard en 
streng immigratiebeleid maar wel meer “humanitaire” visa), gewentel in een 
cultuur van slachtofferschap, manipulatie van gevoelens via een “impression 
management” door de media (o.m. personaliseren van verhalen), gevoeligheden 
die wel uitzwermen maar steeds minder opvorderend zijn voor engagement, … 
Met een gelegenheidsgift of ondertekening van een petitie zijn we er dan van af. 
Maar we zijn overtuigd dat dit maar één kant van de medaille is.

veel structureel beleid heeft eerst 
zijn wortels gekregen in gevoelens 
van medeleven. via het mutualisme is 
de sociale zekerheid opgebouwd. dat 
mutualisme was in eerste orde een 
medeleven met de eigen groep. het 
was gebaseerd op empathie: wat die 
overkomt, kan ook mij overkomen.
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de andere kant van de medaIlle.
Wat is die andere kant?

Empathie als opstap naar een algemene aanpak.
Veel structureel beleid heeft eerst zijn wortels gekregen in gevoelens van me-
deleven. Via het mutualisme is de sociale zekerheid opgebouwd. Dat mutua-
lisme was in eerste orde een medeleven met de eigen groep. Het was geba-
seerd op empathie: wat die overkomt, kan ook mij overkomen. Het systeem 
evolueerde van gunsten naar rechten op algemene basis ‘zonder aanziens des 
persoons’. Zowel in de ontwikkelingspsychologie als in de sociologie ziet men 
dat men vaak doorheen een groeiproces evolueert van solidariteit met die re-
levante andere uit eigen kring naar meeleven met die anonieme derde, om 
tenslotte bij een rechtvaardige inrichting van de samenleving en instituties stil 
te staan. Er is zelfs een typisch jargon voor: via ‘bonding’ (band met eigen 
groep) naar ‘bridging’ (brug leggen naar andere groepen) tot ‘linking’ (meer 
universele verbondenheid). Zonder jonge generaties die intens meeleven met 
dieren zou er nu geen algemene wet op dierenwelzijn gekomen zijn. Trouwens 
de kiem van gevoelens van rechtvaardigheid groeit in een context van veront-
waardiging als gevolg van medeleven. “Dat kan toch niet (zo blijven)”. De in-
nerlijke vloek ingevolge medeleven heeft velen aangezet om zich én structu-
reel én menselijk te engageren. Uit onderzoek naar vrijwilligersinzet blijkt dat 
die vonk (voortkomend uit medeleven) meestal nog belangrijker is dan de an-
dere motivaties (zoals ouderlijk voorbeeld, of opportunistische voordelen zoals 
leren van vaardigheden of bouwen aan sociale netwerken).

Empathie als dam tegen bureaucratie
Vervolgens valt niet te ontkennen dat meeleven een dam kan zijn tegen bu-
reaucratie en koele zakelijkheid. Wie meeleeft, hoedt zich voor een ambtelijke 
functionarishouding die enkel de vraag stelt: heeft die daar recht op en vraagt 
die het rechtmatig? Vele mensen voelen zich nog meer neerbuigend behan-
deld (dan de meelevende aandacht) als ze, omgekeerd, slechts een nummer 
zijn in de zorgverlening. Mensen voelen zich pas erkend als ze zorgverstrek-
kers ontmoeten die (meelevend) naar hen luisteren.

Empathie als aanvulling van kille rechtvaardigheid
Meeleven is de basis voor mededogen, voor mildheid en begrip. Je kan dan wel 
proberen een samenleving te ordenen op basis van inzichten van gelijkheid en 
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rechtvaardigheid, steeds zal je zien dat de (neven)effecten of gevol-
gen in sommige opzichten hardvochtig en niet billijk zijn. Niet toeval-
lig is onze sociale wetgeving een complex kluwen van uitzonderingen. 
Niet toevallig hebben we het zo moeilijk met een streng terugkeerbe-
leid voor illegalen die we vanuit menselijk standpunt liever mensen 
zonder papieren noemen. Kan je een Irakese vrouw onder papieren 
die ondertussen tal van Nederlandse lessen heeft gevolgd en wiens 
kinderen hier schoollopen, zomaar terug de grens overzetten? Ons 
medeleven behoedt ons voor een hardvochtig oordeel.

Empathie als bron voor noodhulp
Medeleven is ook een basis voor noodopvang en noodhulp. OK, niet 
altijd is dat een betrouwbaar kompas. Soms is de objectieve nood 
veel groter of in wanverhouding tot de gevoelens van medeleven van 
de anderen. Denk maar aan ons voorbehoud voor giften als we (vaak ten on-
rechte) denken dat mensen zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun proble-
men. Sensibilisering of gevoelig maken is dan een must. Maar zonder medele-
ven zou particuliere fondsenwerving een slag in het water zijn. En die blijft 
nodig bovenop andere hulp. Met Music for Life kunnen we onze betrokkenheid 
en medeleven betuigen met een wirwar aan initiatieven die ons (inderdaad 
willekeurig) aanspreken. Toegegeven dat haalt maar tijdelijk de media maar 
alvast geeft ons dat ook een positief collectief (!) gevoel dat er niet enkel no-
den zijn maar dat heel wat mensen eraan werken. Vaak met een element 
compassie, maar vaak ook met een politiek signaal. Pas wanneer de aandacht 
in wanverhouding is met objectieve noden of de oorzakelijke structurele aan-
pak ondersneeuwt, valt het positief saldo van meeleven te betwijfelen.

Geen rechtvaardigheid zonder menselijke billijkheid
We kunnen het eens zijn met de stelling dat een visie op rechtvaardigheid en 
mensenrechten beter geschikt is om de wereldproblemen aan te pakken. 
Maar filosofe Martha Nussbaum stelt dat rechtvaardigheid niet zonder liefde 
kan. Er is een oud spreekwoord dat in ere moet hersteld worden. “Liefde (uit 
mededogen) zonder rechtvaardigheid is een leugen. Maar (anderzijds) recht-
vaardigheid zonder liefde is harteloos”. En liefde wordt nu eenmaal gevoed 
door het inlevingsvermogen in de problematische leefsituatie van de andere. 
“Je moet dat maar meemaken!”.
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meeleven met en reflecteren Over prIncIpes van maatschappelIjke Orde-
nIng
We hoeden ons om te pleiten voor werkbare onverschilligheid, al was het 
maar omdat dit vlug mis begrepen wordt. We zijn eerder geneigd om te zeg-
gen dat we ons meer moeten inleven in principes van maatschappelijke orde-
ning. Welke visie op rechtvaardigheid huldigen we? De Amerikaanse filosoof 
Sandel zet in zijn boek “Rechtvaardigheid, wat is de juiste keuze” de verschil-
lende visies op een rijtje (de neoliberale, de rationele theorie van Kant, de 
theorie van Rawls, de communautaristische, …). Hij wil de ethische verwar-
ring verhelderen en aangeven waarom we spontaan met deze of gene stelling 
meeleven. Jawel, meeleven. Dus eerder dan het kritisch bevragen van meele-
ven met die willekeurige andere zou ik willen pleiten voor heropleving van een 
ethisch en ideologisch debat. Ik pleit bovendien ook voor een aanvullend de-
bat over verantwoordelijkheden. De mensenrechten stipuleren wat de indivi-
duele rechten zijn (tegenover een autoritaire overheid). Maar ze leggen niet 
vast wat onze individuele en collectieve verantwoordelijkheden zijn (overheid, 
maatschappelijke actoren, burgers). Over dierenrechten spreken omdat we 
ons kunnen indenken dat bepaalde diersoorten ook hun gevoelens hebben 
(empathie) is mager. Wat is evenwel onze verantwoordelijkheid voor de na-
tuur, nu en voor de toekomst? Mogen we die (commercieel) instrumentalise-
ren voor eigen belang of gewin? Meeleven met onze kinderen en kleinkinderen 
kan nog en zal ook nodig zijn. Maar met het verre nageslacht bezig zijn en 
met klimaatverandering voor de wereldbol kan enkel met ‘abstracte empathie’ 
en vooral met inzichten over verantwoordelijkheid. Internationale instituties 
mogen het kompas uitzetten, maar er zal een draagvlak nodig zijn. Het draag-
vlak en bijgevolg de daadkracht worden bepaald door de mensen die met hart 
en ziel gehecht zijn aan de uitgangspunten. Als we niet meeleven met de 
stelling: “De wereld moet nog een eeuwigheid mee”, komt er niets van in 
huis.

werkBare OnverschIllIgheId als alIBI
Hoewel het uiteraard niet de bedoeling is van de auteur zou werkbare onver-
schilligheid al te vlug als vrijgeleide voor onverschilligheid tout court kunnen 
aangewend worden. Al vlug zullen velen het alibi klaar hebben om de eigen 
verantwoordelijkheid te ontvluchten en goed te praten of om gemakshalve 
naar de instituties te verwijzen. We passen voor een samenleving zoals die 
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naast meeleven met concrete 
mensen van vlees en bloed 
moeten we opnieuw meer 
aandacht hebben voor principes 
van maatschappelijke ordening 
en voor verantwoordelijkheid. 
we waarschuwen voor een 
verkeerde lezing van werkbare 
onverschilligheid. geen enkele 
rechtvaardige maatschappelijke 
ordening houdt stand als burgers 
van de wereld niet als medemensen 
worden gezien wiens blik en 
leefsituatie ons opvordert alsof we 
broers en zusters zijn.

lijkt op te komen in het hedendaags ‘socialis-
tisch kapitalisme’ van China. Bij een ongeval 
gaan omstaanders (zoals in het verhaal van de 
Barmhartige Samaritaan) met een boog erom 
heen. Ze bieden geen hulp want mogelijk zijn 
er bureaucratische regels van de overheid die 
dat verbieden of een andere omstaander zou u 
kunnen verklikken. En de individualistische on-
derstroom die opgang maakt, zorgt ervoor dat 
elkaar helpen maatschappelijk gestigmatiseerd 
wordt. Wie wil een softie zijn? Ondertussen 
moet de Chinese overheid een wet uitvaardi-
gen die duidelijk maakt dat iemand in nood 
helpen niet strafbaar is. Dan is het ver geko-
men, niet? Dan is het goed dat er hier nog een 
evidentie is (ook al handelen we er niet altijd 
naar).

BesluIt
Prof. Devisch stelt een maatschappelijke evidentie in vraag. Dat kan enkel 
onze kritische zin verhogen. We delen de aandacht voor de risico’s van een 
“cultuur van sentimentaliteit”. Maar we onderschatten omgekeerd het belang 
niet van empathie als draagvlak voor rationele en abstracte solidariteit. Naast 
meeleven met concrete mensen van vlees en bloed moeten we opnieuw meer 
aandacht hebben voor principes van maatschappelijke ordening en voor ver-
antwoordelijkheid. We waarschuwen voor een verkeerde lezing van werkbare 
onverschilligheid. Geen enkele rechtvaardige maatschappelijke ordening 
houdt stand als burgers van de wereld niet als medemensen worden gezien 
wiens blik en leefsituatie ons opvordert alsof we broers en zusters zijn (van 
dezelfde Vader?) B
Bibliografie

DEVISCH, Ignaas.  2017. Het empathisch teveel: Op naar een werkbare onverschilligheid. Amsterdam: De Bezige Bij.

NUSSBAUM, Martha. 2014. Politieke emoties: Waarom een rechtvaardige samenleving niet zonder liefde kan. Amster-
dam: Ambo.

SANDEL, Michael. 2015. Rechtvaardigheid: Wat is de juiste keuze? Utrecht: Ten Have.


