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Inleiding 

 

 

‘Het begon toen ze op haar dertiende wat molliger werd: bredere heupen, borsten. 

Klasgenoten scholden haar uit voor speklapje. Je bent puber, je begrijpt niets meer. Er 

gebeurt van alles tegelijkertijd. Ik ontdekte dat ik ontzettend goed in lijnen was, dat ik mijn 

lichaam onder controle kon houden.’1 

 

Het idee voor het onderwerp van mijn afstudeeronderzoek, anorexia nervosa en onmacht, 

ontstond naar aanleiding van het onderzoek van studentenraadsman en geestelijk verzorger 

Hielke Bosma naar onmachtservaringen. Hij deed een oproep aan studenten van de UvH of 

zij wellicht interesse hadden in het schrijven van hun scriptie gerelateerd aan het onderwerp 

onmacht. Dit onderwerp sprak mij direct aan.  

 

De spanning tussen macht, maakbaarheid en controle enerzijds en machteloosheid en 

onmacht anderzijds, en de manier waarop mensen hier op verschillende manieren mee 

omgaan, is iets wat mij interesseert. Hoe verhoudt dit zich tot het zelf vorm geven aan je 

leven? Hoe ga je om met tegenslagen in het leven? Binnen het humanisme vormt het zelf 

vorm geven aan je leven en verantwoordelijkheid nemen een belangrijk thema. Ook heb ik 

het idee dat in de tijd waarin wij leven de nadruk meer ligt op het in eigen handen nemen 

van je lot dan in voorgaande tijden. Wanneer je dan pech hebt lijkt het soms wel of het je 

eigen schuld is. Er zijn ook meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen op je leven, 

bijvoorbeeld door de komst van verschillende technologieën. Tegelijkertijd gebeuren echter 

ook dingen in je leven waar je niet direct invloed op hebt, die buiten je controle vallen. 

Wanneer het leven anders loopt dan we zouden willen, kunnen we ons machteloos voelen. 

Dit uit zich in bijvoorbeeld woede of verdriet.  

 

Ook al hebben we ons leven reëel gezien in heel veel opzichten niet onder controle, we 

willen wel geloven dat het zo is. Mensen lijken behoefte te hebben aan het gevoel dat ze 

hun leven zelf in de hand hebben. Volgens Roy Baumeister
2
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om tot zingeving te komen. Dit stelt hij in zijn boek Meanings of life. Baumeister noemt deze 

behoefte aan controle efficacy.
3
  Efficacy is voor Baumeister een begrip wat nauw verwant is 

aan controle. Het beheersen van de omgeving is een belangrijke manier om tot een gevoel 

van efficacy te komen. Baumeister kiest ervoor om de term efficacy te gebruiken in plaats 

van controle, omdat hij de subjectieve beleving het meest belangrijk vindt. Het gaat meer 

om het geloof dat je controle hebt over je leven dan dat je daadwerkelijk controle hebt. 

Baumeister noemt dit ‘illusions of control’.
4
 Wanneer mensen dit geloof van controle 

verliezen kunnen zij zich minder gelukkig voelen en het leven ervaren als zinloos. Om het 

gevoel te hebben een zinvol leven te leiden is dus enige mate van gevoel  van controle over 

je leven nodig. Baumeister stelt echter ook dat die illusies van controle een gevaarlijke kant 

kunnen hebben in pragmatische zin. Het kan bijvoorbeeld gevaarlijk zijn wanneer je jezelf 

overschat, of denkt dat je veilig bent terwijl je dat niet bent. In die zin kunnen illusies van 

controle zelfs levensbedreigend zijn.  

 

In mijn scriptie verbind ik dit thema van controle en macht  als aspect van zingeving met de 

eetstoornis anorexia nervosa. Ook bij anorexia nervosa lijkt er iets aan de hand te kunnen 

zijn met de illusies van controle die Baumeister beschrijft. De behoefte aan controle komt 

vaak naar voren in verhalen van anorexia patiënten die ik heb gelezen.  Vanuit het gevoel 

niet voldoende greep  op het leven te hebben, wordt niet-eten een manier om het gevoel 

van controle te herwinnen. Het niet-eten geeft een gevoel van houvast, van veiligheid en 

trots. Ik onderzoek of dit thema van controle en macht een thema is wat vaker voorkomt 

binnen de literatuur over anorexia nervosa. 

 

Mijn idee is dat anorexia nervosa voor een deel voortkomt uit omgaan met onmacht, en dat 

het voor een deel een manier is om macht te krijgen, grip op het leven. Mensen hebben 

illusies van controle nodig voor hun welzijn, maar anorexia nervosa illustreert dat de 

behoefte aan controle ook tot gevaarlijke resultaten kan leiden en inderdaad zelfs 

levensbedreigend kan zijn.  
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Dit roept een aantal vragen op, waaronder de vraag hoeveel behoefte aan controle nog 

gezond genoemd kan worden. Wat ik me in mijn onderzoek afvraag is of anorexia nervosa 

als eetstoornis meer licht werpt op het belang van controle voor mensen in het algemeen 

waar het gaat om zingeving en wat er gebeurt wanneer je het idee hebt controle over je 

leven te verliezen. Kan anorexia nervosa daarbij meer licht werpen op de mogelijk negatieve 

kanten van de behoefte aan controle? Waarom is controle belangrijk en wat gebeurt er 

wanneer je tegenslagen te verduren krijgt en je gevoel van controle op de proef wordt 

gesteld?  Welke rol speelt persoonlijkheid daarbij en de manier van omgaan met 

tegenslagen? Kun je spreken van ‘goede’ manieren van omgaan met herwinning van het 

gevoel van controle en minder ‘goede’ manieren? En welke rol spelen overgave en 

aanvaarding daarbij? 

 

 

Doelstelling en relevantie 

 

De doelstelling van mijn onderzoek luidt als volgt: het bijdragen van theoretisch inzicht 

omtrent zingeving, vanuit anorexia nervosa. Ik doe dit vanuit de invalshoek van anorexia 

nervosa, omdat dit in de bestaande literatuur vaak getypeerd wordt als een extreme poging 

om verloren controle te herwinnen. Door te onderzoeken welke rol zingeving en dan met 

name het aspect van controle speelt bij mensen met anorexia nervosa, probeer ik meer licht 

te werpen op het belang van controle en de spanning tussen controle en aanvaarding in het 

algemeen. 

 

Humanistiek heeft twee speerpunten: zingeving en humanisering.  De humanistieke 

relevantie van mijn scriptie komt uit deze twee punten voort. Ik onderzoek de relatie tussen 

zingeving en controle vanuit anorexia nervosa. Het streven naar een gevoel van controle 

maakt deel uit van zingeving. Het belang van de andere kant van controle, acceptatie, komt 

hierbij ook naar voren. Acceptatie kan gezien worden als de tegenhanger van controle of 

juist als een vorm van controle.  

 

Hoewel het zwaartepunt van mijn onderzoek op zingeving ligt komt ook humanisering naar 

voren. Anorexia nervosa is een stoornis die in verband wordt gebracht met onze Westerse 
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maatschappij, het schoonheidsideaal en de rol van de vrouw. De nadruk in onze 

maatschappij lijkt bovendien te liggen op het maakbare individu. Dat we ons leven lang niet 

altijd zelf kunnen bepalen lijkt daardoor enigszins vergeten te worden. Wanneer mensen 

geconfronteerd worden met tegenslagen in hun leven kunnen zij zich machteloos gaan 

voelen. Dan blijkt we niet zozeer invloed hebben op wat er in ons leven gebeurt, maar dat 

we wel enige invloed hebben op hoe we met tegenslagen omgaan.   

 

Onderzoeksvragen 

 

De onderzoeksvragen die ik in mijn onderzoek centraal stel zijn: 

 

In hoeverre spelen macht en controle een rol in hedendaagse verklaringen van anorexia 

nervosa? 

 

Wat is de betekenis van macht en controle vanuit het perspectief van zingeving? 

 

 

Methode 

 

De scriptie is het verslag van een literatuuronderzoek. Ik heb ervoor gekozen om me te 

beperken tot anorexia nervosa in plaats van eetstoornissen in het algemeen.  Ondanks dat er 

sprake is van een zekere overlap bestaan er immers veel verschillen tussen eetstoornissen.  

Anorexia nervosa wordt daarnaast in de literatuur vaak als specifiek genoemd in relatie met  

het herwinnen van controle.  

In mijn vraagstelling komen anorexia nervosa en zingeving aan de orde, in relatie tot macht 

en controle. Ik heb dan ook op beide gebieden, zowel anorexia nervosa als zingeving, naar 

literatuur gezocht. 

 

Om tot beantwoording van het eerste deel van de onderzoeksvraag te komen heb ik me in 

eerste instantie gericht op Nederlandse en Engelstalige wetenschappelijke literatuur van de 

afgelopen vijftien jaar. Voor specifieke literatuur over anorexia nervosa en controle heb ik 

me gericht op Nederlandse en buitenlandse artikelen, van de afgelopen vijftien jaar.  
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Ik heb eerst een recente inleidende tekst gezocht (via Google en de catalogus van de 

universiteitsbibliotheek Utrecht) over anorexia nervosa. Via die literatuurlijst,  en zo verder 

volgens de sneeuwbalmethode, heb ik gezocht naar literatuur. Daarnaast heb ik internet 

gebruikt om me te oriënteren op recent Nederlands onderzoek op het gebied van 

eetstoornissen. Ook heb ik gezocht via de bibliografie Picarta, voor het vinden van 

tijdschriftartikelen over het onderwerp anorexia nervosa en controle. Ik gebruikte bij het 

zoeken steekwoorden als efficacy, power, control, interne/ externe controle, meaning, 

betekenis, anorexia, eetstoornissen, eating disorders, existential, zingeving en 

psychotherapy.  

Ik heb me bij het selecteren van literatuur wat anorexia nervosa betreft, beperkt tot 

literatuur die de psychologische kant van anorexia nervosa belicht. Dit heeft uiteraard 

consequenties voor het beeld dat in mijn onderzoek naar voren komt.  

 

Wat controle en zingeving betreft  ben ik begonnen met de theorie van Baumeister over 

controle. Daarnaast heb ik literatuur gebruikt die in de module zingeving en crisis werd 

behandeld en heeft mijn meelezer mij verwezen naar literatuur op dit gebied. Voor 

literatuur over zaken als stress heb ik me tot handboeken over dat onderwerp gewend, om 

er zo snel mogelijk een zo volledig mogelijk beeld van te krijgen.  

 

 

Begrippen 

 

Macht en controle 

 

Macht en controle worden binnen de literatuur soms als synoniemen gebruikt. Omdat ik 

denk dat het de helderheid van mijn onderzoek ten goede komt, en om mogelijke verschillen 

duidelijker aan te kunnen geven, kies ik een definitie van macht en controle die ik het best 

vind passen bij mijn onderzoek. Ik baseer mij daarbij op de bestudeerde literatuur, het 

woordenboek en de Encyclopedia of psychology.
5
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Macht (power): een vermogen of mogelijkheid om anderen/ de omgeving te beïnvloeden, 

daarbij de invloed van anderen weerstaand.  

Macht wordt vaak in verband gebracht met het beïnvloeden of bepalen van het gedrag van 

anderen. De Van Dale omschrijft macht algemener als vermogen, invloed of betekenis.  

‘…het samengaan van wederzijdse steun met individuele autonomie (gevoel van eigenheid, 

flexibiliteit en zelfbewustzijn dat de betrokkene in staat is zijn eigen belangen te definiëren 

en wezenlijke keuzes te maken)’.
6
 

 

Controle (control): beheersen, in bedwang hebben.  

‘…dat controle twee betekenissen heeft: je inhouden (het uitstel en het je ontzeggen van 

voldoening) en beheersing (de voldoening die het resultaat is van het gevoel effectief te zijn 

en bezig te zijn en ergens controle over te hebben).
7
  

 

Controle lijkt dus een algemenere term te zijn voor beheersing van jezelf of je omgeving. Bij 

macht komt daar nog iets bij; het verwijst niet alleen naar beïnvloeding van de omgeving of 

anderen, maar ook naar het weerstaan van invloed.  

 

 

Opbouw 

 

In het eerste hoofdstuk onderzoek ik welke hedendaagse theorieën er bestaan op het gebied 

van macht en controle in verband met anorexia nervosa.  

In hoofdstuk twee komt de relatie tussen controle en zingeving aan de orde.  

Het derde en laatste hoofdstuk vormt de verbinding tussen hoofdstuk een en twee; de 

relatie tussen zingeving, controle en anorexia.  
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Hoofdstuk 1  

Anorexia nervosa: hedendaagse verklaringen op het gebied van macht en controle 

‘Alle wapens gebruikend die we tot onze beschikking hebben, vechten we om de baas over 

ons lichaam en onze ziel te zijn.’ 
8
 

 

1.1  Anorexia nervosa, een eetstoornis 

 

 Anorexia nervosa wordt tegenwoordig door de meeste deskundigen gezien als een stoornis 

waarbij meerdere oorzaken en verklaringen een rol kunnen spelen. Er wordt dan nu ook in 

het algemeen vanuit gegaan dat een biopsychosociaal verklaringsmodel, oftewel een 

multicausaal model het best voldoet.
9
 Dit betekent dat zowel sociaal-culturele verklaringen 

als biologische en psychische een rol spelen. Zowel opvattingen vanuit de klassieke 

anorexialiteratuur als meer recente verklaringsmodellen maken daar deel van uit. Anorexia 

nervosa is dus, net als de meeste andere psychiatrische stoornissen, meervoudig 

gedetermineerd. 

 

Het maakt anorexia nervosa tot een complexe en deels nog altijd onbegrepen stoornis, waar 

onmogelijk één betekenis aan toegeschreven kan worden. De betekenis kan per individu 

verschillen maar daarnaast ook binnen een individu veranderen. Er bestaan dan ook heel 

wat typeringen van anorexia nervosa; zoals een langzame zelfmoord, zelfdestructie of een 

doorgeslagen lijnpoging.
10

 Of deze typeringen juist zijn, daar zijn de deskundigen het lang 

niet altijd over eens. Dat bijvoorbeeld het schoonheidsideaal (waar slankheid onderdeel van 

uitmaakt) een bepaalde rol speelt, daar is men het in het algemeen wel over eens, maar de 

mate waarin verschilt erg. Vooral in feministische hoek ligt de nadruk op de sociale oorzaak, 

zoals het schoonheidsideaal. Toch ligt de oorzaak vaak veel complexer en zijn er factoren die 

elkaar beïnvloeden. Wanneer iemand zich uithongert, vinden er bijvoorbeeld hormonale 

veranderingen in het lichaam plaats, die weer invloed hebben op het gedrag en het gevoel 

van die persoon.  
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Psychologe Van den Heuvel noemt in haar proefschrift als bekend multicausaal model dat 

van psychiater Garfinkel en psycholoog Garner uit 1982.
11

 In hun klassiek genoemde 

onderzoek onderscheiden zij factoren op individueel, op gezins- en op cultureel niveau. Die 

factoren onderscheiden zij vervolgens weer in predisponerende, precipiterende en 

perpetuerende factoren. Predisponerende factoren zijn factoren die ervoor zorgen dat 

onder bepaalde omstandigheden het ontstaan van anorexia nervosa in de hand wordt 

gewerkt. Op individueel niveau is dat bijvoorbeeld de angst voor volwassenwording, op 

gezinsniveau de relatie tussen moeder en kind en op cultureel niveau het schoonheidsideaal. 

De tweede groep factoren zijn de stressoren die de aanleiding vormen tot het verstoorde 

eetgedrag, zoals gezinsproblemen of andere veranderingen in het leven van die persoon. De 

laatste groep factoren zorgen voor de instandhouding van de eetstoornis.  

Volgens psycholoog Schoemaker zijn vrijwel alle deskundigen het erover eens dat anorexia 

nervosa ontstaat uit een combinatie van lijnen en daarnaast psychische problemen als angst 

en onzekerheid: het tweecomponentenmodel.
12

 

 

1.1.1 Geschiedenis van anorexia nervosa 

 

Anorexia nervosa werd als diagnose aan het eind van de negentiende eeuw erkend.13 De 

eerste klinische beschrijvingen dateren van rond 1900. In deze tijd werd veel eten gezien als 

onvrouwelijk.  Een grote eetlust zou een gebrek aan zelfbeheersing betekenen. Het ideaal 

van vrouwelijkheid is een vrouw die haar ziel boven haar lichaam stelt. Door de 

aanwezigheid van voldoende voeding ontstaat een nieuw schoonheidsideaal: breekbaar en 

teer.14  

 

Anorexia nervosa is een eetstoornis die ook tegenwoordig nog voornamelijk vrouwen treft, 

hoewel het ook wel bij mannen wordt gezien, en die voor het grootste deel tijdens de 

adolescentie ontstaat.15 Jonge vrouwen vormen daarbij de groep met het hoogste risico;   

                                                           
11

 Van den Heuvel, 1998,  p. 86 
12

 Schoemaker, 2002,  p. 28 
13

 Vandereyken, 1995 
14
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15

 Vandereycken, 2002, p. 184 
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0,3 % van de jonge vrouwen in Nederland lijdt aan anorexia nervosa. Eetstoornissen vormen 

een probleem omdat ze bij jonge mensen optreden, vaak langdurig zijn, de hoogste 

mortaliteit hebben in vergelijking met andere psychiatrische stoornissen en vaak 

onbehandeld blijven.16  

 

Tot ongeveer 1950 ging men ervan uit dat aan een eetstoornis biologische afwijkingen ten 

grondslag liggen. Hierna volgde een periode dat de oorzaak meer werd gezocht in psychische 

factoren. Over de mate van erfelijkheid bij anorexia nervosa bestaat nog veel onduidelijkheid 

en de mate waarin de oorzaak in de biologische hoek wordt gezocht wisselt dan ook door de 

jaren heen.17 Een belangrijke vraag daarbij blijft altijd waarom iemand nou juist een 

eetstoornis ontwikkelt.  

 

Anorexia nervosa wordt vaak gezien als een Westers verschijnsel. Psychiater Vandereycken 

stelt dat we niet om de vaststelling heen kunnen dat eetstoornissen bijna uitsluitend in de 

Westerse maatschappij worden aangetroffen, omdat waar er een voedseltekort bestaat, 

mensen zich de “luxe” van het zichzelf uithongeren niet kunnen toestaan.18  Hoewel anorexia 

nervosa als erkende psychiatrische stoornis relatief nieuw is, bestaan er ook beschrijvingen 

van vrouwen die zich al honderden jaren eerder uithongerden. In de middeleeuwen 

hongerden heilige vrouwen zich uit om door middel van beheersing van de natuurlijke 

behoeften tot reinheid te komen. Dit wordt ook wel een ascetische levenshouding 

genoemd.19   

 

Dat er in de huidige samenleving veel belangstelling is voor eetstoornissen verwijst volgens 

Van den Heuvel naar de westerse preoccupatie met het maakbare lichaam.20 Anorexia 

nervosa bestaat daar waar er een spanning bestaat tussen enerzijds overvloed en verleiding 

en anderzijds de druk om slank te zijn en om je te beheersen.  

 

 

                                                           
16

   Id., p. 36 
17
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18
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19
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1.1.2 Kenmerken 

 

Eetstoornissen voltrekken zich volgens stereotype patronen en zijn overwegend samen te 

vatten in een drietal kenmerken: abnormaal eetgedrag, een negatief lichaamsbeeld en het 

gestoorde eetgedrag in stand houden. Een stoornis in de lichaamsbeleving wordt beschouwd 

als centraal kenmerk van eetstoornissen.21 

 

Volgens criterium A van de DSM-IV, de meest recente versie van the Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders,  is het onderscheidende kenmerk van anorexia 

nervosa de beperking van voedselinname waardoor gewichtsverlies ontstaat, of de 

weigering het gewicht te handhaven op een minimaal niveau dat voor de leeftijd en lengte 

gewenst is.22 Anorexia wordt in de DSM-IV onderverdeeld in twee typen: het restrictieve of 

beperkende type (extreem lijnen op de voorgrond, obsessioneel karakter) en het eetbuien 

purgerende type (met braken of laxeren, impulsief karakter, langer de stoornis hebben).23 

 

1.2 Verklaringen  

 

Anorexia nervosa is op de niveaus van het fysieke, het psychische en sociale beschreven.24 

De bekendste verklaringen van anorexia nervosa zijn: 

- de psychoanalytische benadering 

- de egopsychologische visie 

- de cognitieve en behavioristische benadering 

- de fysiologische benadering 

- de systeemtheoretische benadering 

- de sociaal-culturele benadering 

- de feministische combinatie van sociaal-culturele en egopsychologische inzichten 

- en de fenomenologische visie.  

 

                                                           
21

 Vandereycken, 2002, p. 20 
22

 Id.  
23

 Deze beschrijving lijkt overeen te komen met boulimia nervosa. Het ziektebeeld van boulimia verschilt 

echter.  
24

 Lenning, 1992,  p. 63 
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De rol van controle en macht komt naar voren binnen de psychische en sociale verklaringen. 

Daarbij wordt controle als term vaker gebruikt binnen de psychische verklaringen en macht 

meer waar het gaat om de sociale verklaringen. Binnen de multidisciplinaire benadering, 

waar de meeste deskundigen tegenwoordig vanuit gaan, zijn controle en macht een 

deelaspect waar het gaat om verklaringen van anorexia nervosa. In de volgende paragrafen 

werk ik uit welke rol controle en/of macht binnen de verschillende visies kan hebben.  

 
 

1.2.1  Anorexia nervosa en controle 

 

Wanneer de term controle wordt gebruikt, wordt dit vooral in verband gebracht met 

gevoelens van ineffectiviteit. Deze worden gecompenseerd door af te vallen. Op die manier 

heeft de persoon met anorexia nervosa weer het gevoel dat zij haar leven in eigen hand 

heeft. Door controle uit te oefenen over het lichaam gelooft de persoon controle over zijn/ 

haar leven te hebben.   

 

Een auteur die in verband met controle vaak genoemd wordt, is Hilde Bruch, een 

Amerikaans psychotherapeute (1973).
25

 De theorieën van Bruch hebben veel invloed gehad. 

Controle (control) was een van de aspecten die zij bij haar verklaring centraal stelde. Bruch 

onderscheidde drie kenmerken bij anorexia nervosa. Ten eerste het gestoorde 

lichaamsbeeld gekenmerkt door de tendens van het overschatten van lichaamsomvang. Ten 

tweede de interceptieve stoornis of de onmogelijkheid tot het herkennen of beantwoorden 

van interne sensaties. Ten derde de gevoelens van ineffectiviteit of hulpeloosheid 

gereflecteerd door gevoelens van verlies van controle.
26

 

 

Een ander model waarbij controle een belangrijke rol speelt is dat van Fairburn, Shafran en 

Cooper (1999), verbonden aan het departement psychiatrie aan de universiteit van Oxford.27 

Volgens deze theorie zou de extreme behoefte aan controle binnen verklaringen van 

anorexia nervosa meer aandacht moeten krijgen. Niet alleen op de behoefte van controle 

over voedsel maar ook de behoefte aan controle wat andere aspecten van het leven betreft. 

                                                           
25

 Deze weergave van de theorie van Bruch is gebaseerd op die in Handboek eetstoornissen, 2002,  p. 187 
26

 id. p. 233 
27

 id, p. 209 
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Mensen met anorexia nervosa hebben volgens deze theorie een gevoel van ineffectiviteit, 

een lage zelfwaardering en zijn perfectionistisch. De behoefte aan controle vloeit hieruit 

voort. Ook hebben anorexiepatiënten de verwachting dat zij gelukkig zullen worden 

wanneer zij eenmaal slank zijn.  

 

Bij anorexiepatiënten uit de algemene behoefte aan zelfcontrole zich in het uitoefenen van 

controle over eetgedrag. Het eetgedrag staat immers, in tegenstelling tot veel andere 

levenszaken, geheel onder eigen controle en succes is snel en duidelijk zichtbaar aan het 

lichaamsgewicht.28 Er zijn daarbij drie in stand houdende processen te onderscheiden. Het 

gevoel van zelfcontrole groeit naarmate de voedselinname beperkter is. Daarnaast 

stimuleert de ondervoeding verdere restrictie. In de derde plaats bestaan er extreme zorgen 

over lichaamsvorm en gewicht. Fairburn en collega’s stellen dat controle over het 

lichaamsgewicht het gevoel van eigenwaarde versterkt.  

 

Wellicht is het zo dat mensen met bepaalde persoonlijkheidskenmerken eerder het gevoel 

van ineffectiviteit hebben en dus weinig gevoel van controle ervaren, wat zich zou kunnen 

uiten in het ontwikkelen van een eetstoornis. Dat mensen met anorexia nervosa bepaalde 

persoonlijkheidskenmerken zouden hebben, is iets wat vaker in de literatuur naar voren 

komt. Enerzijds zijn er auteurs die juist de nadruk proberen te leggen op het individuele 

verhaal en de (soms grote) individuele verschillen. Anderzijds lijkt men het erover eens te 

zijn dat in grote lijnen er wel bepaalde overeenkomsten lijken te zijn wat 

persoonlijkheidskenmerken betreft, zoals perfectionisme en een laag zelfbeeld. Hans Bloks, 

klinisch psycholoog, psychotherapeut en voorzitter van de Nederlandse academie voor 

eetstoornissen, stelt dat de relatie tussen eetstoornissen en persoonlijkheidskenmerken 

ingewikkeld is.29 Hij noemt een aantal kenmerken die in verband worden gebracht met 

anorexia nervosa en die mensen kwetsbaar maken voor het ontstaan van een eetstoornis: 

een hoge mate van rigiditeit, geremdheid, dwanggevoelens, meegaandheid en 

perfectionisme. Ook na herstel van de ziekte blijven deze kenmerken vaak aanwezig. 

Anorexiepatiënten zijn volgens hem meer leedvermijdend en hebben minder zelfsturing en 

hebben een sterkere neiging tot ijverig en volhardend gedrag.  

                                                           
28

 id, p. 209 
29

 Bloks, 2004, p.135 
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Bloks vraagt zich af of anorexia nervosa gezien kan worden als een manier van coping30, een 

poging om te gaan met belastende situaties. Volgens hem gaat er in driekwart van de 

gevallen een stressvolle31 gebeurtenis aan het ontstaan van een eetstoornis vooraf. Bloks 

vindt dat de eetstoornis op zich niet gezien kan worden als coping, maar wel als middel om 

stress te vermijden.32 Een eetstoornis geeft een gevoel van houvast en controle. Het is een 

manier van overleven wanneer je met lastige situaties om moet gaan. Anorexia nervosa 

noemt Bloks wel een vorm van vermijding. Hij noemt het geen coping omdat de stoornis op 

zichzelf al een belasting is en in eerste aanleg geen middel is om met moeilijke situaties om 

te gaan.  Niemand krijgt volgens hem expres anorexia. Bovendien levert het juist een 

heleboel stress op.33 Het aanleren van een andere manier van coping kan volgens hem wel 

bijdragen aan herstel. 

 

Psycholoog Edelstein noemt anorexia nervosa een voorbeeld van een dyscontrol syndroom, 

een syndroom dus waarbij de controle uit de hand gelopen is en schaart het onder dezelfde 

noemer als drugsgebruik of obesitas.34 Anorexia nervosa, het niet-eten, is een soort 

verslaving. Bij anorexia nervosa is er daarom sprake van overcontrole. Ook noemt Edelstein 

anorexia nervosa een vorm van zelfdestructie. Zelfdestructief gedrag wordt door Edelstein, 

in tegenstelling tot Bloks, wel gezien als een manier van coping. Onder andere zelfhaat 

wordt via het lichaam tot uiting gebracht. Controle van primaire behoeften speelt een 

belangrijke rol. Eten wordt gezien als iets wat in relatie staat tot communicatie met de 

buitenwereld. Ook Hans Bloks vindt dat anorexia nervosa overeenkomsten vertoont met 

verslavingen. De psychologische kick dat je iets doet wat voor heel veel mensen heel moeilijk 

is kan bijvoorbeeld verslavend werken.35  

 

                                                           
30

 Definitie coping J.H. Mooren (module UvH zingeving en crisis 2005): ‘het proces waarbij mensen de 

waargenomen discrepantie tussen de eisen van de situatie en de beschikbare bronnen hanteren.’  
31

 Definitie stress J. H, Mooren (module UvH zingeving en crisis 2005): ‘de conditie die het resultaat is als de 

persoon- omgeving transacties leiden tot een waargenomen discrepantie tussen de eisen die een situatie stelt 

en de bronnen  waar het individu gezien zijn of haar biologische, psychologische en sociale systemen over kan 

beschikken om aan de eisen te voldoen.’ 
32

 Anorexia als middel om stress te vermijden noemt Bloks hier geen coping. Hij lijkt hiermee echter te duiden 

op het onderscheid tussen effectieve en ineffectieve coping. Anorexia is dan een vorm van ineffectieve coping.   
33

 Bloks, 2008, p. 84 
34

 Edelstein, 1989.  
35

 Id, p. 87 
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Een begrip dat ook genoemd wordt door onder andere Edelstein in relatie tot anorexia 

nervosa is ascese.36 De psychiatrische visie hierop is dat het ideale ego, in tegenstelling tot 

het sensorische ego, bestaat uit zelfcontrole en het overwinnen van de lagere impulsen. 

Ascese kan gezien worden als resultaat van drie psychologische systemen. Ten eerste het 

negeren van behoeften, ten tweede als verdediging tegen een gevoel van machteloosheid 

(‘powerlessness’) en ten derde als een uiting van esthetiek en morele idealen. Onafhankelijk 

zijn van je behoeften wordt door iemand met anorexia nervosa gezien als ware controle 

hebben over je leven. Behoeften zijn iets om je voor te schamen en je tegen te verzetten. 

Doordat behoeftes niet meer gevoeld worden, heeft de persoon met anorexia nervosa het 

idee complete controle te hebben. Het fragiele lichaam drukt daarbij een dubbele 

boodschap uit: enerzijds is het een uiting van afhankelijkheid van mensen, anderzijds een 

uiting van een onafhankelijkheid en discipline. 

 

Bewegingsdrang is een ander aspect van anorexia nervosa dat genoemd wordt in relatie tot 

controle. In de psychoanalytische theorie wordt dit gezien als een compensatie voor het 

gevoel van leegte, zelfonderschatting en ineffectiviteit. Overmatig bewegen zorgt voor een 

gevoel van pseudo-autonomie. Patiënten proberen hun lichaam onder controle te houden 

door hun lichaam uit te putten.37 

 

Anorexia nervosa wordt ook wel gezien als angststoornis. Andy Fox en Neuman Leung, beide 

verbonden aan de universiteit van Birmingham,  schreven een artikel over de rol van 

existentiële angst bij anorexia nervosa.
38

 Anorexia nervosa kan volgens hen gezien worden 

als een poging om controle te brengen in een chaotische omgeving. Anorexia nervosa zorgt 

voor een veilig gevoel. De behoefte aan stabiliteit en zingeving zien zij als een belangrijke 

factor in de ontwikkeling van psychopathologieën, zoals anorexia nervosa. Zij zien 

existentiële angst als een gevolg van een gevoel van zinloosheid.  

In verband met angst is ook de angst voor volwassenwording een thema dat regelmatig 

terugkeert. De eerste beschrijvingen van dit thema in verband met anorexia nervosa dateren 

uit 1896.39  De anorexia nervosa zou een revolte zijn van het kind tegen de zich 
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 Vanderlinden, 2000, p. 61 
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 Fox en Neuman Leung (n.d.) 
39

 Van den Heuvel, 1998,  p. 66 
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ontwikkelende vrouw. Ook in tegenwoordige verklaringen van anorexia nervosa speelt deze 

gedachte een rol. 

 

Een andere benadering, waarbij anorexia nervosa niet op het niveau van het individu maar 

op het niveau van het gezin wordt verklaard, is de systeemtheoretische verklaring. Hierbij 

wordt anorexia nervosa niet gezien als individuele stoornis, maar als een stoornis waarbij het 

gezinsdisfunctioneren tot uitdrukking wordt gebracht door het kind.40 Controle speelt hierbij 

een rol in de zin dat anorexia nervosa wordt gezien als ziekte waarover het kind geen 

controle heeft dus geen verantwoordelijkheid voor heeft. Het is een onzichtbare manier van 

rebelleren. Tegelijkertijd heeft het kind een bufferfunctie en kan zij daardoor niet op eigen 

benen staan. 

 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat vooral in de psychoanalytische benadering 

van anorexia nervosa de term controle een rol speelt, variërend van deelaspect tot 

hoofdaspect. De betekenis van controle binnen de verschillende besproken verklaringen 

varieert erg, maar er zijn ook een aantal zaken die regelmatig terug komen. Zoals een gevoel 

van leegte of zinloosheid en ineffectiviteit dat voorafgaat aan de (versterkte) behoefte aan 

controle. De controle die via anorexia nervosa wordt uitgeoefend zorgt voor een gevoel van 

veiligheid en houvast. Anorexia nervosa kan gezien worden als een manier van (ineffectieve) 

coping. Als een overlevingsstrategie, een manier om zichzelf staande te houden.   

 

 

1.3  Anorexia nervosa en (verlies van) macht 

 

 

Het begrip macht wordt binnen de anorexieliteratuur met name in verband gebracht met 

moedermacht en autonomie. In de klassieke Freudiaanse psychoanalytische benadering 

speelt in de verklaring van anorexia nervosa de moeder een belangrijke rol. Elementen van 

deze benadering komen later terug in de egopsychologie, die erop voortborduurt. In de 

egopsychologie wordt de nadruk gelegd op het ego en dus op relationele aspecten en sociale 

ervaringen, in plaats van het onbewuste en de driften zoals in de klassieke psychoanalyse. 

                                                           
40

 Id., p.8 
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Erikson, Bruch, Selvini-Palazzoli en Lafeber zijn een aantal auteurs die in relatie met anorexia 

nervosa worden genoemd.  

 

Van Lenning stelt dat de (ego)psychoanalytische benadering theorie als geen andere theorie 

een stempel heeft gedrukt op denken over anorexia nervosa. Tegelijkertijd is er 

tegenwoordig kritiek op het centraal stellen van de rol van de moeder binnen deze 

benadering. Dit zou een te eenzijdig beeld geven en de schuld onterecht bij de moeder 

leggen. De macht van de moeder en het gevoel van machteloosheid bij het kind zijn namelijk 

belangrijke concepten binnen deze benadering. De egopsychologie plaatst de moederfiguur 

aan het begin van een reeks ontwikkelingen die uitmonden in anorexia nervosa.41 

Egopsychologen menen dat bij anorexia nervosa sprake is van een vrees voor volwassen 

worden. Zij benadrukken het belang van de vroege hechtingsrelatie tussen moeder en kind 

en de daarmee verbonden problemen op het gebied van losmaking.42 

 

Bruch beschreef  ‘een verlammend gevoel van machteloosheid’ als basis voor de 

ontwikkeling van anorexia nervosa.43 In de egopsychologie wordt de kern van anorexia 

nervosa gezien in een gebrekkige identiteits- en autonomieontwikkeling. In het 

standaardwerk van Bruch, Eating disorders, obesity, anorexia nervosa and the person within 

(1973) schrijft zij dat ouders van patiënten met anorexia nervosa vanaf de vroegste jeugd 

niet zijn ingegaan op de natuurlijke behoeften en lichaamsimpulsen van het kind.44 De 

ontwikkeling is dus al in de kindertijd verstoord. Hierdoor ontwikkelt zich een verstoord 

lichaams- en zelfbeeld. Het kind twijfelt aan de eigen gewaarwordingen en de legitimiteit 

daarvan. Wanneer in de puberteit zelfstandig gedrag verwacht wordt, zijn ze niet in staat 

eigen beslissingen te nemen. Afslanken is dan een poging om een gevoel van eigenwaarde te 

verwerven.  

 

Italiaanse psychotherapeute Selvini Palazzoli stelde dat meisjes met anorexia nervosa zich 

niet autonoom op kunnen stellen. Zij beschouwt een gevoel van hulpeloosheid en onmacht 
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als essentieel voor anorexia nervosa.45 De egopsychologie ziet een gebrekkige 

persoonlijkheidsontwikkeling en ik-zwakte als centrale kenmerken. De moderne eis van 

onafhankelijkheid en de noodzaak van zelfstandige oordeelsvorming in een wereld vol 

strijdige opvattingen is een onoverkomelijk probleem voor meisjes met anorexia nervosa. 

Het concept van conflicterende eisen is een belangrijk scharnier in veel recente 

verklaringen.46  Palazzolli noemt daarbij drie factoren die van belang zijn voor de 

ontwikkeling van een kind: behoeftebevrediging, veiligheid en autonome macht. Het meisje 

ontwikkelt het gevoel dat behoeftebevrediging gevaar oplevert voor haar veiligheid en 

autonomie. Het zijn vooral meisjes die hongeren omdat zij hun lichaam na de ontwikkeling 

van vrouwelijke vormen ervaren als het moederlijke object, waarvan het ego zich af wil 

scheiden. De lichaamsbeleving komt voort uit het internaliseren van de moeder, met haar 

machtige en negatieve aspecten. Het ego ontwikkelt een afweermechanisme, splitst zich op 

in het slechte lichaam en het goede zelf. Door niet te eten wordt het slechte lichaam 

bestreden.  

 

Een ander aspect dat centraal staat in de egopsychologische benadering is de verwachting 

van anderen. Het aspect van zelf-organisatie, het plaatsen van jezelf onder het gezag van 

een ander, lijkt door de persoon die een eetstoornis ontwikkelt op een bepaalde manier te 

worden ervaren. Mensen met een eetstoornis hebben moeite om de eigen behoeften te 

onderscheiden van de eisen en verwachtingen van anderen.
47

 Iemand voelt dat ze niet de 

persoon kan worden die ze wil zijn, maar zich moet voegen naar de wensen en 

verwachtingen van anderen. Bruch stelde dit ook in haar onderzoek uit 1978. De boodschap 

van de persoon met anorexia nervosa is: in dit gebied ben ik in controle, ik voel me mezelf 

en ik kan de eisen van anderen weerleggen. Tegelijkertijd is de tegenstrijdige boodschap: ik 

ben maar een klein kind, er moet voor mij gezorgd worden, ik neem niet veel ruimte in. Het 

lijkt erop dat iemand met anorexia nervosa niet het gevoel heeft controle te hebben over 

haar eigen welzijn, veiligheid en toekomst. Zij heeft het gevoel dat anderen een te grote 

macht uitoefenen.  
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Het begrip macht (power) wordt enerzijds gebruikt in relatie met de macht van anderen. De 

persoon met anorexia nervosa heeft moeite haar behoeften te onderscheiden van die van 

anderen. Ook komt het aspect van controle naar voren. De anorexia nervosa is een 

machtsstrijd met als doel meer gevoel van controle te verwerven. Het gevoel van onmacht 

creëert een behoefte aan controle. Vooral de egopsychologische en psychoanalytische 

verklaringen gebruiken de term macht, op individueel niveau. Het gaat niet zozeer om de 

macht van de maatschappij maar om de machtige ander. Daarnaast zorgt anorexia nervosa 

ook voor een gevoel van macht: door je honger te beheersen voel je je uniek en sterker dan 

anderen. Een gevoel van identiteit en trots kunnen hieraan ontleend worden.  

 

 

1.4 Anorexia nervosa en controle en macht 

 

Binnen de feministische uitleg van anorexia nervosa wordt zowel controle als macht 

gebruikt.  Controle wordt gebruikt om het verwerven van een gevoel van beheersing mee 

aan te geven. Macht daarentegen wordt gebruikt om de macht die door de maatschappij 

wordt uitgeoefend op vrouwen mee aan te geven, bijvoorbeeld door middel van het 

schoonheidsideaal.  Anorexia nervosa wordt gezien als extreme of pathologische uiting van 

de onderliggende maatschappelijke structuur. Anorexia nervosa zegt dus iets over de manier 

waarop wij in de Westerse maatschappij omgaan met het lichaam, en dan met name met 

het lichaam van de vrouw.  

 

Volgens feministisch filosoof Susan Bordo speelt controle enerzijds een rol in de zin dat het 

lichaam in deze tijd bij uitstek een manier vormt om onze behoefte aan controle op uit te 

oefenen. Anorexia nervosa weerspiegelt voor haar een centraal probleem van onze 

cultuur.
48

 Een probleem dat al begint bij de Grieken en het lichaam- geest dualisme. Bij 

anorexia nervosa speelt dit dualisme een duidelijke rol, het lichaam wordt gezien als vijandig 

en als niet behorend tot de persoon zelf. Daarnaast wordt de moderne tijd gekenmerkt door 

de angst van het verlies van controle over onze toekomst. Ook spelen schoonheidsidealen 

een belangrijke rol, terwijl vrouwen meer macht hebben en een grotere rol in de 

maatschappij spelen dan ooit tevoren. Het lichaam wordt voorgesteld als vijand van onze 
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poging tot controle. Het lichaam is immers spontaan en doet niet altijd wat de wil haar 

oplegt.  

 

Bordo onderscheidt drie gebieden die een rol spelen bij de culturele verklaring: dualisme, 

controle en gender/ macht. Controle speelt een rol in de zin dat vermageren gezien wordt 

als het enige in het leven waarover de persoon zelf totale controle heeft. Je bent heerser 

over je eigen lichaam.
49

 Daarbij geldt dat degene om wie het gaat geen plezier vindt in de 

ervaring van lichamelijkheid. Idealen van perfectie en streven naar totale controle spelen 

een grote rol.  

Naast het controle-aspect noemt Bordo macht en gender. In relatie hiermee wordt anorexia 

nervosa gezien als doorgeslagen schoonheidsideaal. Het vormt een uitwas van een 

mechanisme wat bij normale vrouwen in onze westerse maatschappij ook al bestaat, 

namelijk de druk die op vrouwen wordt uitgeoefend om slank te zijn. Je voelt je beter als je 

slank bent, omdat de maatschappij je dan meer waardeert. Ons lichaam drukt uit wie we 

willen zijn in de ogen van anderen.
50

 Naast een persoonlijke biografie verhaalt ons lichaam 

ook een maatschappelijke geschiedenis. Bordo stelt dat we ons lichaam moeten leren lezen, 

want het is de spiegel van de samenleving.  

 

Vandereycken stelt dat niet alleen de man-vrouw machtsbalans tot uitdrukking komt in 

anorexia nervosa maar dat het evenzeer gaat om de ondraaglijke lichtheid van het bestaan. 

Het leven is voor velen innerlijk zo inhoudsloos dat de verpakking gewichtiger wordt.
51

  

Psychotherapeute en schrijfster Orbach ziet anorexia nervosa als een poging tot zelf-

expressie (self-assertion) van vrouwen.
52

 Wanneer vrouwen zich geestelijk bedreigd voelen, 

oefenen ze controle uit over hun lichaam als manier van zelfexpressie. Wanneer het gaat om 

het lichaam vanuit sociologisch perspectief, dan verwijzen McSween, Bordo en Malson naar 

Foucault, waar het gaat om macht. Het lichaam is een object van macht, ‘produced so as to 

be identified and controlled’.
53
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Ook in deze verklaringen komt een aantal zaken weer naar voren: de spontaniteit van het 

lichaam met zijn eigen behoeften en de behoefte de eigen wil hieraan op te leggen. Via het 

lichaam wordt betekenis geuit. Bordo maakt daarbij een duidelijk onderscheid tussen de 

betekenis van macht enerzijds en die van controle anderzijds. Controle verwijst naar een 

gevoel van persoonlijke controle, macht verwijst  naar de invloed van de maatschappij. 

Anorexia nervosa wordt binnen de feministische stroming in relatie gebracht met de rol van 

de vrouw binnen de maatschappij en de bestaande machtsstructuren. Wat vaak als kritiek 

naar voren komt op de verklaring dat het schoonheidsideaal een rol speelt, is dat een 

persoon met anorexia nervosa in eerste instantie vaak complimenten krijgt voor haar 

afslanken, maar al gauw dunner wordt dan algemeen mooi wordt gevonden. Dit sluit echter 

niet uit dat het schoonheidsideaal in eerste instantie een rol kan spelen.   

 

 

1.5  Conclusie 

 

Macht en controle spelen een rol in hedendaagse psychologische en feministische 

verklaringen van anorexia nervosa. Psychologische verklaringen lijken zich daarbij vooral te 

richten op de rol van het individu, terwijl feministische verklaringen zich voornamelijk 

richten op de rol van de maatschappij, op sociaal-culturele factoren.  

 

Anorexia nervosa kan een manier zijn van omgaan met macht of juist een poging om macht 

of controle te voelen of uit te oefenen. De invloed die iemand uitoefent op haar eetgedrag 

kan (in eerste instantie) zorgen voor een gevoel van controle over haar leven. Is dit zoeken 

naar controle iets wat specifiek is voor anorexia nervosa of is ieder mens op zoek naar 

controle? In het volgende hoofdstuk onderzoek ik het belang van gevoel van controle in het 

algemeen en hoe dit gevoel van controle zich verhoudt tot zingeving.  

 

 

 

 

 

 



 21

Hoofdstuk 2  Greep op het leven 

 

‘Of we nu wel of niet geloven dat we controle of macht bezitten, of we ons nu haasten om 

het te omarmen of beweren het te verafschuwen, de meesten van ons willen toch wel enige 

controle - voldoende controle, soms totale controle – over onszelf en over andere mensen en 

over de gebeurtenissen waarmee we te maken hebben.’
54

 

 

2.1 De zin van controle 

 

Ik heb een selectie gemaakt van een aantal auteurs die onderzoek hebben verricht op het 

gebied van controle en macht en de noodzaak ervan voor mensen in het algemeen. Hoewel 

zij allen hebben geschreven over controle en macht, gebruiken zij verschillende begrippen.  

Daarnaast zijn er ook begrippen die overeenkomen.  

 

Sociaal-psychologen gebruiken het begrip locus of control voor het gevoel dat we ons lot in 

eigen hand hebben.
55

 Het idee werd oorspronkelijk geformuleerd door psycholoog Rotter.
56

 

Er valt daarbij onderscheid te maken tussen een interne en een externe locus of control. 

Mensen met een interne locus of control hebben de overtuiging dat ze zelf hun lot kunnen 

bepalen en zelf invloed kunnen uitoefenen op gebeurtenissen en op anderen. Zij worden ook 

wel aangeduid als de oorspronkelijken. Mensen die meer het idee hebben dat anderen en 

gebeurtenissen hen bepalen, hebben een externe locus of control en worden ook wel 

aangeduid als pionnen. Judith Viorst, Amerikaans psychotherapeute, stelt dat we in 

verschillende situaties verschillend kunnen handelen, dus de ene keer extern en de andere 

keer intern. Het geloof in controle is dus ‘wisselend en omkeerbaar’. Daarnaast kunnen 

gebeurtenissen het geloof in controle veranderen. Desalniettemin kun je stellen dat mensen 

over het algemeen naar of de kant van extern of de kant van intern neigen. De Canadese 

psycholoog Herbert M. Lefcourt deed verder onderzoek naar het begrip locus of control. 

Binnen zijn onderzoek maakt men onderscheid tussen drie gebieden waarin controle wordt 

uitgeoefend, de ‘spheres of control’: gevoel van controle over jezelf (personal efficacy), 
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gevoel van controle over anderen (interpersonal control) en sociaal-politieke controle 

(sociopolitical control).
57

  

  

Roy Baumeister, Amerikaans sociaal psycholoog, gebruikt de term efficacy en omschrijft dit 

als volgt: ‘people need to believe that they have some control over events. In daily life, the 

need for efficacy often takes the form of needing to feel that one is making a difference. 

Simply put, efficacy means feeling capable and strong. Having a meaningful life is more than 

having goals and values; you must also feel that you have some capability to achieve these 

goals and realize these values.’
58

 Efficacy is voor Baumeister sterk gerelateerd aan het 

concept van controle. Hij gebruikt echter de term efficacy om aan te geven dat het de 

subjectieve kant van controle betreft. Dat wil zeggen dat mensen niet zozeer daadwerkelijk 

controle hebben maar dat het erom gaat om een gevoel van controle te hebben. Baumeister 

kiest ervoor om efficacy te gebruiken in plaats van controle, omdat hij de subjectieve 

beleving het meest belangrijk vindt. Het gaat meer om het gevoel van het hebben van 

controle over je leven dan dat je daadwerkelijk controle hebt. Efficacy is dus het geloof dat je 

controle hebt: ‘illusions of control’.  

 

Baumeister legt de hang naar controle van de mens evolutionair uit.
59

 Dat de mens zijn 

omgeving kan beheersen en zijn gedrag kan aanpassen aan de omgeving levert evolutionair 

voordeel op. Het zorgt echter wel voor een spanning tussen realiteitszin en illusies. Om de 

omgeving te beheersen is realisme nodig terwijl om je goed te voelen illusies nodig zijn.  

 

De Amerikaanse psycholoog Albert Bandura noemt de perceptie dat men in staat is om 

succesvol om te gaan met situaties self-efficacy. Net als bij Baumeister beïnvloedt deze 

perceptie volgens Bandura onze inschatting in welke mate we bepaalde taken aankunnen. 

Bandura verstaat onder self-efficacy het streven naar controle over gebeurtenissen in het 

leven. 
60

 Het concept van Bandura lijkt daarmee overeen te komen met dat van Baumeister. 

Bandura stelt dat controle centraal staat in het leven van mensen. Daarnaast vormt het 
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geloof in efficacy een belangrijke basis voor het handelen. Mensen leiden hun leven op basis 

van hun geloof in persoonlijke controle. ‘Perceived self-efficacy refers to beliefs in one’s 

capabilities to organize and execute the courses of action required to produce given 

attainments’.
61

 Waarover persoonlijke invloed wordt uitgeoefend varieert echter. De 

overtuigingen die we hebben op het gebied van efficacy hebben effect op ons handelen.  

Bandura noemt het streven naar controle over de omstandigheden van je leven alles 

doordringend voor mensen. Mensen streven naar zekerheid en voorspelbaarheid en 

vermijden onzekerheid. Wanneer het niet lukt om zaken te beïnvloeden resulteert dit in 

apathie of wanhoop. Wanneer iemand zichzelf als ineffectief ziet, terwijl anderen succesvol 

zijn, kan dit resulteren in een depressie.
62

     

 

Mensen streven van oudsher naar controle. Volgens Bandura vond er sinds de Verlichting 

wel een belangrijke verschuiving plaats. Door de toename van kennis nam de macht van de 

mens over verschillende domeinen toe.  Het geloof in bovennatuurlijke systemen maakte  

plaats voor het idee van persoonlijke controle. Mensen achten zich daardoor meer zelf 

verantwoordelijk, en hechten waarde aan het idee dat ze macht kunnen uitoefenen over 

hun lot of bestemming. Het menselijke vermogen om controle uit te oefenen noemt 

Bandura een ‘mixed blessing’.
63

 Het beïnvloedt de kwaliteit van leven, en lang niet altijd in 

positieve zin. Het kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat iemand het collectieve belang uit 

het oog verliest, doordat hij teveel bezig is met het eigen leven naar zijn hand zetten.  

 

Het begrip ‘proxy control’, gevolmachtigde controle, gebruikt Bandura om aan te geven 

mensen niet altijd zelf controle uit kunnen oefenen maar het soms uit handen moeten 

geven. In plaats van directe controle oefenen mensen deze vorm van controle uit.
64

 Zoals het 

kind dat invloed op zijn ouders uit probeert te oefenen om te doen wat het wil. Het is 

controle uitoefenen via een ander. 

  

Bandura onderscheidt het concept van waargenomen controle, ‘percieved self-efficacy’, 

duidelijk van het bovenstaande concept van locus of control zoals de sociaal psychologen 
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formuleerden. 
65

 Hij stelt dat dit iets heel anders is, hoewel ze vaak op een hoop worden 

gegooid. Waargenomen controle, efficacy, gaat immers om de overtuigingen die iemand 

heeft bepaalde taken te kunnen uitoefenen, terwijl locus of control gaat over het geloof 

welk effect handelen heeft op de resultaten.  

 

Ook de Amerikaans-Israëlische medisch socioloog Aaron Antonovsky onderscheidt zijn 

concept duidelijk van locus of control. Hij gebruikt het concept sense of coherence, letterlijk 

vertaald een gevoel van samenhang: ‘a global orientation that expresses the extent to which 

one has a pervasive, enduring though dynamic feeling of confidence that 1) the stimuli 

deriving from one’s internal and external environments in the course of living are structured, 

predictable and explicable; 2) the resources are available to one to meet the demands posed 

by these stimuli; and 3) these demands are challenges, worthy of investment and 

engagement’.
66

 Belangrijke aspecten van het concept zijn dus begrijpelijkheid, 

hanteerbaarheid en zinvolheid. Antonovsky onderscheidt zijn concept niet alleen van het 

concept van interne locus of control, maar ook van de betekenis ‘ik heb de controle.’  Voor 

hem is het namelijk niet cruciaal of je zelf controle hebt, maar dat ‘the location of power is 

where it is legitimately supposed to be.’
67

 Antonovsky neemt het begrip dus ruimer dan het 

locus of control begrip van Rotter.
68

 Het is niet óf ik heb de controle óf iemand anders. 

Macht in de handen van een ander kan ook bijdragen aan een persoonlijk gevoel van 

controle, zolang we ons maar in staat voelen om er invloed op uit te oefenen wanneer we 

daar de behoefte toe voelen.  De sense of coherence kan sterk of zwak zijn. Echter niet zelf 

in controle zijn is dus geen bedreiging voor een sterke sense of coherence. 

 

Sense of coherence bestaat uit drie componenten: begrijpelijkheid (comprehensibility), de 

wereld en gebeurtenissen begrijpelijk kunnen maken, hanteerbaarheid (manageability), de 

mate waarin je de eisen van de wereld aan kan (eigen controle of door middel van anderen), 

betekenisvolheid (meaningfulness), de uitdagingen van het leven zijn de moeite waard om in 

te investeren.
69

 Mensen met een hoge sense of coherence (soc) ervaren het leven als zinvol, 
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ondanks de moeilijkheden van het leven. De drie componenten vertonen samenhang, 

waarbij meaningfulness belangrijkste is, gevolgd door comprehensibility.
70

 

  

Een ander belangrijk begrip in verband met controle is ‘self-regulation’ oftewel zelfregulatie, 

gebruikt binnen de gedragspsychologie: ‘the adult person shapes his or her development by 

opting for certain life designs, striving toward developmental goals, as well as by selecting 

and constructing developmental niches that fit personal interests and competences.’
71

 

Echter individuen beschikken niet alleen zelf over hun ontwikkeling. ‘Any effort to optimize 

personal development over the life span is subject to cultural and natural constraints and 

usually generates unpredicted and unintended side effects.’
72

 Zelfregulatie wordt zowel 

beïnvloed door mensen zelf, autonome invloeden, als door factoren buiten persoonlijke 

controle, heteronome invloeden. Ook hier komt naar voren dat de manier waarop mensen 

geloven in controle, control-beliefs, de manier beïnvloedt waarop mensen hun ontwikkeling 

hanteren en hoe zij zich voelen. Een ander belangrijk aspect echter is ‘adjustment’. 

Aanpassing aan persoonlijke mogelijkheden en contextuele beperkingen. Een gevoel van 

macht en controle kan worden behouden wanneer voorkeuren worden aangepast aan 

beperkingen. 

 

2.1.1  Primaire en secundaire controle 

 

In de onderzochte literatuur maakt men een onderscheid tussen primaire en secundaire 

controle.  De Amerikaanse psycholoog Tedeschi omschrijft primaire controle als de inzet om 

de situatie terug te draaien of te verbeteren.
73

 Wanneer het niet lukt om primaire controle 

uit te oefenen en de crisis of de gevolgen terug te draaien, dan leidt dit vaak tot een 

verminderd gevoel van self-efficacy. Mensen geven het geloof in primaire controle op 

wanneer deze overtuigingen teveel resulteren in teleurstelling. Passiviteit en onderwerping 

is het gevolg.  
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Wanneer men zich aanpast aan de realiteit en aan het oncontroleerbare van de gebeurtenis 

dan ontwikkelt zich secundaire controle. Dit gaat gepaard met het bijstellen van 

verwachtingen en wordt daarom ook wel getypeerd als acceptatie. Dit houdt ook acceptatie 

in van de beperkte mogelijkheden om de situatie te veranderen. Het bereiken van 

secundaire controle gaat meestal ook gepaard met het zoeken naar zin en het zoeken naar 

het begrijpen van de situatie. 

  

Baumeister omschrijft primaire controle als de poging om de omgeving te veranderen. 

Secundaire controle is dan de poging om zelf te veranderen. Een vorm van secundaire 

controle is interpretatieve controle. Door iets te begrijpen ervaar je een gevoel van controle, 

zelfs al kun je niets aan de situatie veranderen. Iets begrijpen maakt de situatie makkelijker 

te accepteren. 

  

2.1.2  Coping 

 

De manier waarop mensen omgaan met gebeurtenissen in hun leven, gebeurtenissen die 

vaak gepaard gaan met een verlies van een gevoel van controle, wordt ook wel coping 

genoemd. Een problematische of traumatische gebeurtenis test ons vermogen tot coping. 

Vaak gaat dit gepaard met een langdurige worsteling. De verdedigingsmechanismen die 

mensen hanteren zijn verschillend. Copingstrategieën kunnen verdeeld worden in drie 

categorieën.
74

 Ten eerste is dat de actieve probleemgerichte benadering, ten tweede de 

actieve emotiegerichte benadering en ten derde de passieve emotiegerichte benadering. Er 

is dus een onderscheid tussen een actieve (bijvoorbeeld steun zoeken) en een passieve 

manier van coping (bijvoorbeeld vermijding). Een copingstrategie kan, wanneer deze goed is 

gekozen, bijdragen aan het oplossen van een crisissituatie. In dat geval spreekt men van 

effectief copinggedrag. Het is een passende verdediging waarmee de draagkracht versterkt 

wordt en de draaglast verminderd wordt. Om te bepalen of een copingstrategie goed 

gekozen is, moet men kijken naar de effecten op zowel de korte als de lange termijn. Een 

slecht gekozen strategie leidt tot nieuwe problemen, een goed gekozen strategie tot het 

oplossen van een crisissituatie.
75
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Illusies spelen bij coping een belangrijke rol. Wanneer we worden geconfronteerd met 

problemen is het van belang voor ons welbevinden dat we illusies van controle kunnen 

produceren, een manier van coping. Het gaat er met name om dat we een verklaring hebben 

en niet zozeer of die verklaring klopt.
76

  

 

2.1.3  Controle en zingeving 

 

Zingeving is het streven van mensen om betekenis aan hun leven te geven. Het biedt de 

mogelijkheid zich te kunnen verhouden tot gegevenheden en tot op zekere hoogte richting 

te geven aan het handelen. Mensen hebben een noodzakelijke behoefte aan zingeving. Ieder 

mens probeert immers betekenis, zin, te geven aan zijn leven. Wanneer iemand zijn leven als 

zinloos ervaart dan resulteert dit in gevoelens van neerslachtigheid en depressie. We hebben 

het dus nodig om op de een of andere manier zin aan ons leven te geven. Volgens 

Baumeister zijn er vier behoeften om tot betekenis en dus zingeving te komen: doel 

(‘purpose’), rechtvaardigheid (‘justification’), controle (‘efficacy’) en eigenwaarde (‘self-

worth’). Het gevoel van controle, ‘efficacy’, is voor Baumeister dus een van de vier 

behoeften die bijdraagt aan het gevoel een zinvol leven te leiden. 

 

Baumeister beschrijft zingeving (meaning) als het gevoel dat het leven in elkaar past als een 

coherent patroon, daarbij door anderen begrepen en passend binnen een bredere context, 

met gedeelde aannames. Betekenis verbindt zaken met elkaar, door Baumeister omschreven 

als ‘Meaning connects things’.
77

 Een betekenisloos leven heeft aspecten van chaos en 

tegenstelling. Een gevoel van controle is bij Baumeister dan ook een belangrijk onderdeel 

om het leven als betekenisvol of zinvol te ervaren.  

 

Baumeister stelt verder dat er verschillende niveaus van zingeving bestaan. Mensen neigen 

ernaar om zich te richten op hogere, meer betekenisvolle niveaus. Wanneer we ons gelukkig 

voelen vinden we ons leven zinvol. Gebrek of verlies van zingeving staat daarentegen vaak 

centraal bij ongeluk of lijden. Wanneer we ons ongelukkig voelen of geconfronteerd worden 
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met lijden dan zoeken we naar betekenis.
78

 Dit begint met een eerste interpretatie van de 

situatie en de inschatting of we het zien als een uitdaging of een bedreiging. Deze eerste 

interpretatie is bepalend voor ons verdere handelen. Een voorbeeld van ongeluk 

(unhappiness) of lijden is falen. Wanneer we voelen dat we falen voelen we ons 

incompetent. Dit gaat gepaard met angst wanneer het falen ons zelf bedreigt. Hoewel 

Baumeister dit niet zo duidelijk stelt, lijkt me dat falen gepaard gaat met een verlies van 

gevoel van controle. Wanneer we de angst voelen die gepaard gaat met het incompetent 

voelen, stelt Baumeister dat we naar een lager niveau van zingeving gaan.
79

 Op die manier 

vermijden we angst. Alle soorten lijden en ongeluk hebben gemeen dat ze in eerste instantie 

een gevoel van betekenisloosheid veroorzaken, door Baumeister ‘meaning vacuum’ 

genoemd.
80

 Het resultaat is namelijk altijd dat het in eerste instantie niet lukt om betekenis 

te geven. Mensen zullen echter niet lang in deze staat verblijven, ze gaan op zoek naar een 

manier om weer zin te vinden (coping) en creëren daartoe illusies. Coping  is dus sterk 

afhankelijk van het kunnen construeren van interpretaties. Een uitleg hebben is centraal, 

waarbij het er niet zozeer toedoet of deze uitleg ook feitelijk klopt.
81

  

 

Ook het sense of coherence concept van Antonovsky staat in relatie met zingeving. Het 

model van Antonovsky is meer gericht op stress, of juist de manier waarop het welzijn 

(zowel fysiek als mentaal) van mensen kan worden bevorderd zodat mensen gezond blijven 

functioneren. Controle speelt echter wel een grote rol binnen dat model voor het 

welbevinden van mensen. Waar Baumeister het heeft over efficacy, heeft Antonovsky het 

over comprehensibility en manageability. Zowel hanteerbaarheid als begrijpelijkheid heeft te 

maken met het zoeken naar controle. Betekenisvolheid is echter binnen het concept van 

Antonovsky het belangrijkste. Bij hem vormt dit echter een apart onderdeel van zijn concept. 

Zonder betekenisvolheid is het niet goed mogelijk om de wereld als hanteerbaar te zien. 

Mensen die moeilijkheden benaderen als uitdagingen waar zin aan gegeven kan worden 

functioneren beter volgens dit model. 
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2.1.4 Conclusie 

 

Samenvattend:  binnen de onderzochte literatuur wordt er een onderscheid gemaakt in 

locus of control,  (self)efficacy,  hanteerbaarheid/ begrijpelijkheid en zelf-regulatie . 

Verschillende concepten waarbij controle een rol speelt. Wat duidelijk naar voren komt 

binnen de verschillende theorieën is dat controle een grote rol speelt in het menselijk 

bestaan.  

 

Baumeister ziet controle als een noodzakelijke behoefte tot zingeving. Hij stelt dat mensen 

niet zozeer daadwerkelijk controle hebben, maar dat het voor onze (geestelijke) gezondheid 

en het ervaren van het leven als zinvol wel van belang is dat we geloven dat we enige 

invloed hebben op de gebeurtenissen in ons leven. Bandura noemt het streven naar controle 

ook een centrale behoefte van de mens, maar ziet het echter ook als een ‘mixed blessing’.  

Ook Baumeister geeft aan dat het streven naar controle gevaarlijke kanten heeft. Zowel 

onderzoek van Antonovsky als van Baltes  stelt dat we de controle niet per se zelf hoeven uit 

te oefenen. Niet alleen persoonlijke controle speelt dus een rol maar ook macht. We zagen 

dat controle in de hand van anderen ook kan bijdragen aan een gevoel van persoonlijke 

controle, zolang iemand maar het gevoel heeft dat deze macht rechtmatig is en je 

persoonlijk de macht hebt deze weer in te trekken.  

 

Bij alle concepten gaat het om het belang van het idee van controle, niet zozeer of iemand 

ook daadwerkelijk controle heeft. Illusies van controle dus. Zingeving lijkt daarmee overeen 

te komen met het produceren van illusies, in de zin dat het er om gaat betekenis te geven, 

een uitleg te hebben, ongeacht of deze objectief gezien klopt. Illusies van controle kunnen 

daar een onderdeel van vormen.   

 

Er is dus eigenlijk iets vreemds aan de hand met controle. We hebben de illusie nodig, maar 

tegelijkertijd kan het gevaar voor ons opleveren wanneer we onze persoonlijke invloed 

teveel overschatten. Enige realiteitszin is dus ook noodzakelijk. Een vraag die daarbij gesteld 

kan worden is waar de grens dan ligt. Wanneer moeten we berusten en wanneer moeten we 

vechten en proberen om zaken te veranderen? Hoe gaan mensen om met onveranderlijke 

zaken? Wat zijn gegevenheden en wat niet? En heeft iemands persoonlijkheid wellicht ook 
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invloed? Het zijn vragen die ik nu tracht te beantwoorden, aan de hand van literatuur over 

het verlies van controle.  

 

 

2.2  Verlies van greep op het leven 

Niet alleen bij  anorexia nervosa speelt verlies van controle een rol. Er zijn een aantal andere 

situaties waarin verlies van controle een rol speelt, zoals stress, depressie en trauma.  

Situaties die meer licht werpen op het algemene belang van een gevoel van controle.  

 

2.2.1  Trauma  

 

Een groot gedeelte van de auteurs in de door mij onderzochte literatuur relateert psychisch 

trauma aan het thema controle. Juist trauma daagt het geloof dat wij het leven in eigen 

hand hebben uit. Daarom is het ook een onderwerp wat van belang is voor mijn onderzoek. 

Een extreme situatie kan vaak veel duidelijk maken over het dagelijks leven en de manier 

waarop mensen leven en controle uitoefenen. Trauma en crisis betekent een verbreking van 

het geloof dat het leven zinvol, rechtvaardig en coherent is. Het daagt ons geloof in 

persoonlijke controle uit. 

 

Het leven is begrijpelijk en bevattelijk doordat we als individu orde brengen in de chaos door 

middel van een conceptueel systeem. Dit systeem zorgt voor verwachtingen over onszelf en 

de wereld, waardoor we met vertrouwen kunnen handelen en reageren.
82

 Wanneer we een 

traumatische gebeurtenis meemaken, zoals de dood van een geliefde, wordt dit systeem op 

de proef gesteld. 

  

Een traumatische gebeurtenis stelt de normale aanpassing aan de levensomstandigheden 

buiten werking.
83

 Traumatische gebeurtenissen gaan in het algemeen gepaard met tegen het 

leven of tegen het lichaam gerichte bedreigingen, of met een persoonlijke confrontatie met 

dood en geweld. Ze brengen een gevoel van volslagen hulpeloosheid en doodsangst teweeg. 

Volgens het Comprehensive Textbook of Psychiatry is de gemeenschappelijke noemer van 
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psychische trauma’s een gevoel van ‘hevige angst, hulpeloosheid, onmacht en dreigende 

vernietiging.’
84

 Een traumatische gebeurtenis kan daarmee getypeerd worden als een totaal 

verlies van het gevoel van controle. Het is een gebeurtenis die ons confronteert met de 

chaos van het leven en het feit dat ons idee van controle een illusie is.  

 

Het verlies van controle wordt vaak genoemd als het meest vernederende aspect van het 

trauma.
85

 Het duurt dan ook een tijd, en soms lukt het nooit helemaal, om van een trauma 

te herstellen (coping). Het trauma kan negatieve effecten hebben op zowel ons geestelijke 

als fysieke welzijn. Toch biedt een trauma volgens sommige auteurs ook de mogelijkheid tot 

persoonlijke groei. In eerste instantie zal dit niet aan de orde zijn, maar geruime tijd na het 

trauma, wanneer het stadium van betekenisgeving aan de orde is, is dit wel mogelijk. 

 

Herman noemt als kernervaringen van een psychisch trauma onmacht en isolement.
86

 Het 

herstel van de overlevende berust er derhalve op dat ze weer macht krijgt en zich weer 

verbonden voelt met anderen. In haar hernieuwde verbondenheid met anderen maakt de 

overlevende zich opnieuw de psychische vermogens eigen die door de traumatische ervaring 

zijn beschadigd of vervormd. Deze vermogens liggen op het vlak van vertrouwen, 

autonomie, initiatief, competentie, identiteit en intimiteit. De eerste stap naar herstel is dat 

de overlevende weer macht krijgt. Zij moet zelf de drijvende kracht zijn achter het 

herstelproces. De persoon moet weer zeggenschap krijgen over zijn eigen leven.   

 

2.2.2 Stress 

 

Bij stress staat een verlies van gevoel van controle centraal. Omgekeerd is het zo dat 

wanneer we stress ervaren, dit verminderd wordt wanneer we ons gevoel van controle 

vergroten. In de Engelse literatuur wordt dit aangeduid met de term controllability.
87

  Het 

gevoel van controle is dus een belangrijke factor in het omgaan (coping) met stress en voor 

onze gezondheid meer in het algemeen. Wanneer we de perceptie hebben dat iets ons 
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vermogen tot coping overstijgt, dan krijgen we stress.
88

 Blootstelling aan oncontroleerbare 

stressoren hangt samen met ziekte. Stress zorgt ervoor dat ons immuunsysteem verzwakt, 

waardoor we kwetsbaarder zijn voor ziekten. Positieve gevoelens zorgen ervoor dat ons 

immuunsysteem beter functioneert en meer antilichamen aanmaakt. Perceived coping 

efficacy, het gevoel in hoeverre we in staat zijn een gebeurtenis te hanteren, hangt volgens 

Bandura samen met biologische stressreacties.  

 

Wanneer iemand gelooft dat hij een taak aankan, is hij beter bestand tegen stress. Het idee 

dat je controle kan uitoefenen wanneer je dat wil, reduceert stress. Het gevoel controle uit 

te kunnen oefenen over een situatie is cruciaal. Mensen kunnen bijvoorbeeld veel meer pijn 

tolereren wanneer we het gevoel hebben controle uit te kunnen oefenen wanneer we dat 

willen. Het gevoel hulpeloos te zijn en met een oncontroleerbare situatie te worden 

geconfronteerd, resulteert in stress.  

 

Ook Antonovsky brengt zijn concept sense of coherence in direct verband met aanpassing 

aan stress. Stress wordt ook door hem gezien als een veroorzaker van fysieke ongemakken. 

Wanneer we moeilijkheden zien als uitdagingen reduceert dit stress.  

 

Onderzoek door Amerikaanse psychologe Shelley Taylor stelt zingeving (meaning) en 

controle (controllability) centraal, waar het gaat om het omgaan met stress. Om een gevoel 

van zin en controle te ervaren is het belangrijk om illusies te kunnen produceren. Taylor 

baseert dit op observaties van haar patiënten met kanker. Taylor stelt dat een succesvolle 

oplossing wat betreft zingeving (mastery) en versterking van zelfvertrouwen voor een groot 

deel afhangt van de capaciteit die iemand heeft om illusies, overtuigingen zonder feitelijke 

ondersteuning, te creëren en te voeden. Copingstrategieën zijn dus vaak gebaseerd op 

illusies. Zowel waar het gaat om controle als om zingeving is het vermogen tot illusies van 

belang waar het gaat om omgaan met stress.  Controllability wordt gezien als het centrale 

principe in het uitleggen van de biologische effecten van stress.
89

 Wanneer we worden 

blootgesteld aan stressoren met de mogelijkheid deze te controleren/ veranderen, dan heeft 

dit geen ongunstige fysieke effecten. Wanneer we niet de mogelijkheid hebben controle uit 
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te oefenen, dan activeert dit ons hormonale systeem en verzwakt ons immuunsysteem. De 

intensiteit van stress wordt met name bepaald door de waargenomen controle over de eisen 

van de omgeving.  

 

2.2.3 Depressie 

 

Depressie is een vaak voorkomende vorm van emotionele nood (‘emotional distress’). 

Wanneer het ons niet goed lukt om illusies van controle te produceren, kunnen we 

depressief raken. In feite zijn mensen die zich depressief voelen realistischer op het gebied 

van controle dan niet-depressieve mensen, stelt Bandura. Men noemt dit ook wel depressive 

realism.
90

 Niet-depressieve mensen zijn geneigd hun controle te overschatten.  

 

Er zijn een aantal processen waardoor mensen depressief kunnen worden; cognitieve en 

andere persoonlijke factoren, gedrag en gebeurtenissen dragen interactief bij.
91

 Ongunstige 

gebeurtenissen kunnen zorgen voor een gevoel van waardeloosheid en wanhoop. De meeste 

mensen raken daarvan echter niet in een depressie. Wanneer we gebeurtenissen echter op 

een pessimistische manier interpreteren, het cognitieve aspect, kan dit resulteren in een 

depressie. Daarnaast creëren depressieve mensen een depressieve omgeving door hun 

gedrag.  

 

Wanneer we met moeilijkheden worden geconfronteerd, dienen we snel weer een geloof in 

persoonlijke efficacy te herstellen. Het verschil tussen zogenaamde normale mensen en 

angstige en depressieve mensen is niet hun feitelijke vaardigheden. Het verschil is het geloof 

dat ze hebben in efficacy. Sociaal actieve mensen zijn mensen die zich ergens meer in 

bedreven zien dan ze eigenlijk zijn. Mensen met een depressie zijn vaak realistisch wat 

betreft hun sociale competenties. Terwijl mensen die niet depressief zijn zichzelf als veel 

handiger ervaren dan ze eigenlijk zijn.
92

 We hebben dus illusies nodig om niet depressief te 

zijn. Mensen met een depressieve stemming zijn realistisch wat hun controle betreft. 

Wanneer we ons niet depressief voelen, dan zijn we geneigd onze controle te overschatten. 

Dit geldt echter weer niet voor de klinisch depressieve mensen, zij overdrijven juist de 
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negatieve dingen, dit noemt men ‘unrealistic pessimism’.
93

 Depressief zijn gaat gepaard met 

verlies van zingeving, depressieve mensen vinden hun leven eerder leeg en betekenisloos.
94

  

 

2.2.4  Persoonlijkheid 

 

Heeft persoonlijkheid iets te maken met de manier waarop men met tegenslagen omgaat, 

en geldt dit ook voor gebeurtenissen die ons geloof in persoonlijke controle het meest 

uitdagen, namelijk trauma of crisis?  

 

In het geval van een traumatische gebeurtenis stelt Herman dat de factor die het meest 

bepalend is voor het psychische letsel de aard van de traumatische gebeurtenis zelf is. Zij 

vindt dat persoonlijkheidskenmerken nauwelijks een rol spelen.
95

 Het effect is volgens haar 

wel tot op zekere hoogte afhankelijk van de weerbaarheid. Stressbestendige individuen 

blijken mensen te zijn met een hoge mate van sociabiliteit, een weloverwogen en actieve 

copingstijl en de vaste overtuiging dat ze zelf hun lot kunnen bepalen, mensen dus  met een 

‘internal locus of control’. Personen met een interne locus of control worden getypeerd als  

het beste bestand tegen stress.  

 

Terwijl Herman stelt dat persoonlijkheidskenmerken nauwelijks een rol spelen, noemen 

Tedeschi en Calhoun een aantal persoonlijkheidskenmerken van mensen die een trauma 

beter doorstaan en beter in staat zijn tot succesvolle ‘coping’.
96

 Ook hij stelt dat een interne 

locus of control van belang is. Hij maakt daarbij wel de kanttekening dat niet alleen mensen 

met een externe locus of control in het nadeel kunnen zijn, doordat zij hun mate van 

controle mogelijk onderschatten, maar dat ook mensen met een extreem geloof in hun 

persoonlijke controle daar hinder van kunnen ondervinden, doordat zij onrealistische 

verwachtingen koesteren wat betreft hun invloed op de existentiële kant van problemen. Zij 

hebben het veel moeilijker met coping dan mensen met een gemiddeld idee van 

persoonlijke controle. Andere persoonlijkheidskenmerken die Tedeschi en Calhoun noemen 

zijn ‘self-efficacy’, optimisme, ‘hardiness’ (aanleg t.o.v. toewijding, controle en uitdaging), 

                                                           
93

 Janoff-Bulman, 1992, p. 71 
94

 Baumeister, 1991,  p. 239  
95

 Herman, 1993, p. 82  
96

 Tedeschi en Calhoun, 1995, p. 43 



 35

veerkracht, ‘sense of coherence’, de ‘big five personality factors’ (neuroticisme, extroversie, 

openheid, meegaandheid en nauwgezetheid). Kortom, mensen die in staat zijn tot een 

actieve manier van coping, die zich succesvol aanpassen aan de omstandigheden van het 

leven, zijn mensen die bereid zijn om moeilijkheden aan te gaan en actief problemen 

proberen op te lossen. Het is daarbij wel belangrijk dat mensen goed af kunnen wegen 

wanneer het zinloos is om iets te proberen te veranderen en de bereidheid hebben om 

onveranderlijke aspecten te accepteren volgens Tedeschi en Calhoun.
97

 Creativiteit bij het 

omgaan met de nieuwe situatie is dan ook van belang.   

 

In de literatuur spreekt men daarnaast over twee typen persoonlijkheden. Type a personen 

zijn competitief. Zij streven naar persoonlijke controle en leggen niet graag de controle bij 

een ander, zelfs niet wanneer dit beter zou zijn voor henzelf.  Type b is meer ontspannen en 

geeft eerder controle op onder dezelfde omstandigheden.
98

 Type a gedrag leidt eerder tot 

gezondheidsklachten als hartziekten, aangeleerde hulpeloosheid en depressie.
99

  Net zoals 

mensen neigen naar een interne of externe locus of control, neigen mensen wat 

persoonlijkheid betreft naar type a of b.  

 

Mensen die we over het algemeen beschrijven als extravert hebben meer positieve emoties 

dan anderen. Zij zijn beter in staat om sociale banden aan te gaan, een belangrijke factor 

voor geluk. Neuroticisme aan de andere kant maakt mensen kwetsbaarder. Zij ervaren meer 

negatieve emoties en zijn vatbaarder voor depressies. Ook de manier van coping verschilt. 

Mensen die extravert zijn en een hoog gevoel van controle hebben zoeken eerder naar een 

actieve manier van coping en het aangaan van de confrontatie, in plaats van vermijding. Zij 

zoeken meer functionele manieren van coping.
100

 Het onderscheid in extravert en introvert 

wordt vaak gemaakt in discussies over temperament. Andere benamingen die gebruikt 

worden zijn bijvoorbeeld geremd en ongeremd, of verlegen en open. Mensen met een 

geremde aard worden beschreven als gevoeliger voor prikkels en reageren op nieuwe 

                                                           
97

 Tedeschi, 1995, p. 55 
98

 Bandura, 1997, p. 17 en Antonovsky, 1987, p. 6 
99

 Baumeister, 1991, p. 227 
100

 Goldberger, 1993, p. 246 



 36

ervaringen met behoedzaamheid. Zij zoeken dus ook eerder naar beheersing en controle. De 

ongeremden nemen meer risico’s.
101

    

 

Suzanne Kobasa (1979) ontwikkelde een model gebaseerd op persoonlijkheid genaamd het 

hardiness model, bestaande uit drie componenten: commitment, control, en challenge.
102

 

Kobasa verklaart het feit dat sommige mensen beter bestand zijn tegen stress en zich minder 

snel uit het veld laten slaan door middel van dit model. Controle vormt een van die 

componenten. Mensen met een groot gevoel van controle geloven en handelen alsof zij 

gebeurtenissen kunnen beïnvloeden, zij voelen zich niet machteloos tegenover de 

buitenwereld. Zij zoeken daarbij ook verklaringen, en leggen de verantwoordelijkheid daarbij 

bij zichzelf. Zij voelen zich capabel om zelf effectief te handelen. ‘Hardy people, in this 

respect, are people who reject the notion that luck, chance, or unfriendly powerful others 

determine one’s fate and who optimistically believe that they can shape it, with desirable 

outcome’.
103

  

 

Persoonlijkheid lijkt dus wel degelijk een rol te spelen in de manier waarop wij met controle 

omgaan. Persoonlijkheid heeft zowel invloed op omstandigheden als de manier waarop 

iemand die omstandigheden ervaart. Door ons gedrag te veranderen kunnen we invloed 

uitoefenen op de manier waarop wij een gebeurtenis ervaren. Toch lukt dat niet altijd. 

Wanneer we ons geloof in controle verliezen kunnen we ons hulpeloos gaan voelen.  

 

2.2.5 Ontwikkeling en aangeleerde hulpeloosheid  

 

De ontwikkeling van een gevoel van controle begint al vanaf de geboorte. We hebben het 

nodig om een gevoel van invloed te hebben, wat Viorst ook wel omschrijft als een gevoel van 

doeltreffendheid, beheersing, macht, controle of manipulatieve gedrevenheid.
104

 Tot op ver 

in de middelbare leeftijd koesteren we illusies van controle, de hoop gebeurtenissen te 

kunnen beheersen die in wezen niet te beheersen zijn.
105

 Het is een illusie dat we dingen 
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kunnen laten gebeuren zoals wij dat willen en in staat zijn slechte dingen op afstand te 

houden. Steeds wanneer we voor een keuze komen te staan houden we ons volgens Viorst 

vast aan dit gevoel van controle. 

 

John R. Weisz deed onderzoek naar onze ontwikkeling van het begrip controle.
106

 In verband 

met de inschatting van de hoeveelheid controle die we in een situatie hebben, 

introduceerde hij de termen contingentie en competentie. Contingentie is de mate waarin 

wij invloed kunnen uitoefenen op een resultaat. Competentie in hoeverre we in staat zijn 

bepaald resultaat te bereiken. Hoe jonger we zijn, des te groter is ons geloof dat we 

gebeurtenissen op basis van toeval toch kunnen beïnvloeden. 

 

Een andere beroemde theorie wat macht betreft is de zogenaamde ‘compensatietheorie’ 

van Alfred Adler. Adler, die tot de vroegste kring van Freud-adepten behoorde, maar zich 

later van hem afkeerde, stelt dat we allemaal macht nastreven ter compensatie van de 

macht die wij denken te hebben gemist in onze kindertijd. We worden in die zin gevormd 

door onze kindertijd. Het menselijk handelen relateert Adler dus aan macht. Wanneer je je 

op een bepaald gebied minder voelt zal je er naar streven dit weg te werken, het 

compensatiestreven. De als minder ervaren situatie probeert men om te zetten in een 

meerwaarde.
107

 Wanneer we minderwaardigheidsgevoelens ervaren zullen we dit omzetten 

in een streven naar compensatie. Wanneer dit niet goed lukt, kunnen we gaan 

overcompenseren. Het individu houdt dan de strijd vol. We kunnen echter ook terugtrekken 

uit de strijd onder een voorwendsel, de gedekte aftocht.  

 

De psychoanalyticus Erik Erikson onderscheidt acht verschillende levensfasen. Deze 

levensfasen hebben te maken met beheersing van onze omgeving, beginnend bij het 

basisvertrouwen dat wordt gelegd in de babytijd. In de latentieperiode, de periode tussen 

kleuter en puber, is de belangrijkste taak om te leren de buitenwereld aan te kunnen. Zo 

leren we dat we de baas over ons eigen leven zijn. De latentieperiode is volgens Viorst ook 

de periode dat we een aantal illusies van controle kwijt raken.  Onze denkbeelden van wat 
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we kunnen beheersen worden aangescherpt.
108

 Hoewel we nog steeds dromen over dingen 

die buiten ons bereik liggen, zijn we nu meer geworteld in de werkelijkheid, doordat we 

worden geconfronteerd met moeilijke situaties die we niet onder controle hebben. In deze 

fase proberen we dan ook in plaats van de situatie te beheersen, de manier waarop de 

situatie invloed op ons heeft te beheersen.  

 

Wanneer we in de latentieperiode geconfronteerd worden met taken die we niet 

aankunnen, met ervaringen waarop we geen invloed kunnen uitoefenen, kunnen we echter 

ook tot de conclusie komen dat het nutteloos is om te proberen greep op welke gebeurtenis 

dan ook te krijgen. Gevoelens van hulpeloosheid in een bepaalde situatie kunnen resulteren 

in een algeheel aangeleerd gevoel van hulpeloosheid. De term aangeleerde hulpeloosheid, 

‘learned helplessness’, werd oorspronkelijk geformuleerd door de Amerikaanse psycholoog 

Martin Seligman.
109

 Het geeft antwoord op de vraag wat er gebeurt wanneer ons geloof in 

controle teveel op de proef wordt gesteld. Voor een ontwikkeling van gevoel van 

persoonlijke controle is het al vanaf de geboorte van belang om een gevoel van 

zelferkenning te ontwikkelen en te leren dat je dingen kunt laten gebeuren.
110

 Het is voor 

deze ontwikkeling van belang dat kinderen leren dat ze invloed uit kunnen oefenen op hun 

omgeving, en deze steeds meer uit kunnen breiden. Het begint met het bewust worden van 

actie en reactie en de invloed die je daar zelf op hebt. Zo rond de twintig maanden beschrijft 

een kind zichzelf als agent van zijn actie. Het is het begin van de bewustwording van de eigen 

efficacy. 

 

Ook Bandura beschrijft het verschijnsel van aangeleerde hulpeloosheid. Na herhaaldelijke 

ervaringen van inefficacy in bepalende gebeurtenissen, kunnen mensen daardoor het gevoel 

van persoonlijke macht (personal agency) verliezen en apatisch worden in situaties, zelfs die  

waar de mogelijkheid tot controle uitoefenen bestaat.
111

 Als de gevoelens van 

ontoereikendheid blijven bestaan, kan het zijn dat we niet in staat zijn om ‘intrinsieke kracht’ 

te ontwikkelen. Dit is het vermogen om op de wereld te zijn als iemand van waarde, zowel 

voor anderen als voor jezelf. 
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Waar het in de latentiefase gaat om bewustwording van de beperktheden wat controle 

betreft, gaat het in de puberteit om een ware strijd op het gebied van controle en macht.  

De puberteit is een fase waarin we volgens Erikson een identiteitscrisis doormaken. Het is de 

periode waarin we op eigen benen moeten leren staan en we baas over onszelf dienen te 

worden. Volgens Viorst gaat de puberteit daarnaast gepaard met een gedeeltelijk verlies in 

het geloof dat toevallige gebeurtenissen kunnen worden beheerst.
112

 

 

Het beeld dat uit de literatuur oprijst is het volgende: wanneer mensen geconfronteerd 

worden met een crisis, met onverwachte veranderingen of tegenslagen in het leven, mensen 

een bepaald gevoel van controle en mensen die zich op een actieve manier teweer stellen, in 

het voordeel zijn.  

 

2.3 Conclusie 

 

Al van jongs af aan speelt controle een rol in ons leven. We proberen al vanaf de geboorte 

invloed uit te oefenen op de omgeving. Wanneer dit niet lukt kunnen we ons hulpeloos en 

ongelukkig gaan voelen. We dragen ook zelf actief bij aan een gevoel van controle. Illusies 

van controle zijn noodzakelijk om ons goed te voelen. Wanneer we echter naar 

persoonlijkheidskenmerken kijken, dan zijn de personen die controle makkelijker opgeven, 

type b, in het voordeel. Dit lijkt tegenstrijdig.  

 

Wat opvalt is dat over de nadelen van onze behoefte aan controle in de onderzochte 

literatuur over controle weinig tot niets is geschreven. Het onderzoek benadrukt met name 

de gunstige werking die uitgaat van het geloof in controle. De gevaren van doorgaan terwijl 

je beter op kunt geven blijven daardoor onderbelicht. Dit roept ook de vraag op hoe 

aanvaarding zich tot zingeving verhoudt, wanneer controle een behoefte is die nodig is om 

zin te ervaren.  
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Hoofdstuk 3   De balans: controle, zingeving en anorexia 

 

‘Ik ben gaan liggen, heb de chemokuren en operaties passief ondergaan en vond rust in de 

gedachte dat ik het aan de artsen moest overlaten, dat ik zelf niets aan mijn genezing kon 

bijdragen.’ Langeafstandzwemmer Maarten van der Weijden zegt dit in een interview in 

Intermediair
113

, over de periode dat hij kanker had. Een gedachte die je kunt typeren als een 

gedachte van overgave of berusting. Een heel andere gedachte is die van wielrenner Lance 

Armstrong in hetzelfde artikel. Die luidt: door vechten en positief denken kan je kanker uit je 

lijf krijgen. Ook al is het volgens het artikel wetenschappelijk niet juist dat je kanker kunt 

overwinnen door positief denken, toch vinden misschien wel meer mensen steun bij deze 

laatste gedachte. Het geeft tenslotte het idee dat je zelf invloed hebt op de uitkomst van, in 

dit geval, een ziekte. 

 

In hoofdstuk twee zagen we dat verschillende auteurs een gevoel van controle zien als een 

fundamentele behoefte van de mens. Daarnaast werd het gevoel van controle beschreven 

als een behoefte om het leven als zinvol te kunnen ervaren.  Wat daarbij opvalt is dat er 

weinig of veel minder wordt geschreven over de vraag hoe dit gevoel van controle zich 

verhoudt tot acceptatie, aanvaarding of berusting. Wat wel naar voren komt, bijvoorbeeld 

bij Bandura en Baumeister,  is dat de behoefte aan controle niet alleen positieve kanten 

heeft. Individuen die te veel naar controle streven en moeite hebben met aanvaarden, lijken 

daar net zo goed onder te lijden. Dit zagen we ook terug in de literatuur wat betreft 

persoonlijkheidstypen. Type a heeft meer moeite met het loslaten van controle en wordt 

binnen de literatuur daardoor beschreven als  gevoeliger voor bijvoorbeeld stress. Dit 

gegeven lijkt lijnrecht te staan tegenover de opvatting dat het gevoel van controle bijdraagt 

aan het ervaren van het leven als zinvol, zoals ook gesteld door Baumeister. Het streven naar 

controle kan een mens immers ook ongelukkig maken.  

 

In dit hoofdstuk onderzoek ik daarom de andere kant van controle, namelijk aanvaarding, 

acceptatie of berusting. Waar gaat controle over in berusting, zoals in het voorbeeld van Van 

der Weijden? Is aanvaarding een vorm van controle of  toch iets heel anders? Hoe verhoudt 

controle zich tot acceptatie en welke rol speelt zingeving daarbij?  Heeft die behoefte aan 
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controle ook gevaarlijke kanten, zoals we misschien wel kunnen zien aan het voorbeeld van 

anorexia nervosa? Ik verbind daarnaast de literatuur van zingeving en controle met anorexia 

nervosa.  

 

3.1 Aanvaarding 

 

‘Vroeger was je depressief als je je lot niet aanvaardde. Nu ben je depressief als je dat juist 

wél doet. We moeten allemaal veerkrachtig zijn en ambitieus.’ (Trudy Dehue).
114

 

 

Mensen worstelen al van oudsher met de balans tussen controle en aanvaarding. Een 

extreme vorm van berusting kunnen we vinden bij de stoïcijnen. Zij probeerden zich in de 

klassieke oudheid  te wapenen tegen teleurstelling en tegenslag. Ook geloofden zij in 

voorbeschikking. Een wijs mens schikt zich daarom naar het onvermijdelijke. De stoïcijnen 

probeerden emoties en passies te vermijden omdat zij werden gezien als een bedreiging 

voor de autonomie. Zelfbeheersing, je niet van je stuk laten brengen door omstandigheden, 

was dan ook het hoogste ideaal. Zelfbeheersing maakt de mens onafhankelijk van het lot.
115

 

Toch lijkt dit  een vorm van berusting die voor weinigen is weggelegd.
116

  

 

De nadruk in onze samenleving  ligt volgens de socioloog L. Laeyendecker op het maakbare  

en zelfverantwoordelijke individu. Hij  noemt als keerzijde hiervan dat tegenslagen aan het 

individu worden toegeschreven in plaats van aan niet-controleerbare machten.
117

 Het 

verwerken daarvan stelt hoge eisen aan mensen stelt hij.  Doordat men minder houvast 

vindt in een overkoepelend zingeheel is men gedwongen zelf houvast te scheppen. Dit 

maakt het volgens hem moeilijk een stabiele eigen identiteit te ontwikkelen. Gevolg hiervan 

is dat mensen identiteit ophangen aan wat hij ‘oppervlakteverschijnselen’ noemt  zoals 

mode; de ‘instant-identiteit’.
118
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Ook de Amerikaanse psychologe Janoff-Bulman stelt dat in de westerse cultuur de rol van 

‘positively biased illusions’ evident is. In verband met controle noemt zij de westerse mythen 

van controle, optimisme en rechtvaardigheid.
119

 De meest extreme vorm van deze mythe is 

te vinden in de Verenigde Staten. Het geloof in zinvolheid (meaningfulness) en het geloof in 

de vaardigheden van mensen om het te maken noemt zij dominant. Als we in deze 

competitieve maatschappij  maar hard genoeg ons best doen kunnen we gelukkig en 

succesvol zijn. Er is geen ruimte voor falen en pijn binnen deze cultuur en slachtoffers 

worden gezien als outsiders. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Boeddhistische 

levensperspectief, waar lijden en verlies een betekenis en plaats hebben.  

 

De psychologen Ernst Bohlmeijer en Monique Hulsbergen
120

 definiëren aanvaarding in hun 

zelfhulpboek als volgt:  ‘de bereidheid om leed te ervaren vanuit het besef dat lijden 

onlosmakelijk verbonden is met leven’. Bij aanvaarding ga je niet bij de pakken neerzitten, in 

tegenstelling tot gelatenheid. ‘Je verbindt je met de situatie zoals die nu is. Het gaat om 

situaties waarover je geen controle hebt. Dan verlies je geen energie meer aan worstelen. 

Tegelijkertijd kun je stappen zetten naar een waardevoller leven. Je richt je energie op wat 

wel veranderbaar is.’ Het tegenovergestelde van aanvaarding noemen zij experiëntiele 

vermijding en controle; het vermijden van negatieve ervaringen en het uit de weg gaan van 

negatieve emoties. De drie vormen van vermijding die zij noemen zijn, verdoving 

(bijvoorbeeld eten), preventie (uit de weg gaan van moeilijke situaties) en afleiding.  In 

verband met aanvaarding noemen zij levenskunst, ‘mindfulness’ en ‘acceptance and 

commitment therapy’.
121

 Belangrijk onderdeel hiervan vormt het met open aandacht, 

zonder oordeel opmerken wat er is. 

 

Acceptatie is voor hen niet hetzelfde als gelatenheid. Het betekent niet dat je passief het 

leven moet aanvaarden zoals het is. De kunst is echter om een balans te vinden tussen 

acceptatie en aanvaarding. 
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 Zij lichten dit toe aan de hand van een uitspraak van Teresa van Avila
122

:   

 

‘Geef mij 

De kracht om te veranderen wat ik kan veranderen 

De moed om te verdragen wat ik niet kan veranderen 

De wijsheid om het verschil te zien.’ 

 

In hoofdstuk twee zagen we dat Bandura het menselijk vermogen om controle uit te 

oefenen een ‘mixed blessing’ noemt. Hoewel auteurs in hoofdstuk twee wel aanzet geven 

tot nadenken over deze negatieve kant van het streven naar controle, lijken zij dit niet 

consequent door te trekken in hun theorie. De gevaarlijke kant van het geloof in controle 

lijkt daarmee onderbelicht te worden. Het streven naar controle kan de kwaliteit van het 

leven negatief beïnvloeden.  

 

Zo kunnen mensen met een interne locus of control volgens Viorst overschatten hoeveel 

controle ze hebben. In dat geval willen ze niet opgeven en blijven pogingen doen om succes 

te behalen, zelfs al zijn deze pogingen gedoemd te mislukken. Doordat ze het idee hebben 

controle te hebben in alle situaties,  blijven ze volhouden lang nadat het tijd is om op te 

geven, in plaats van te aanvaarden wanneer iets onoplosbaar is.
123

 Lefcourt verwoordt dat 

als volgt: ‘de mens moet zich schikken naar veel omstandigheden waar het besef van eigen 

hulpeloosheid een verstandigere keus zou zijn geweest en waar het geloof in zijn vermogen 

om de situatie onder controle te krijgen, nadelig zou kunnen blijken’.
124

 De meest adaptieve 

reactie kan soms zijn om op te geven.  Opgeven heeft echter een negatieve associatie, 

namelijk zwakte en mislukking. Ons is geleerd dat volhouden beter is dan opgeven. Gezien 

de positieve effecten van het geloof in controle is dat ook niet vreemd.  
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De psychologen Janoff-Bulman en Brickman vinden dat er weinig aandacht besteedt wordt 

aan de gevaren van de onjuiste veronderstelling controle te hebben.
125

 We moeten weten 

wanneer we moeten volhouden en weten wanneer we moeten opgeven. Het zoeken naar 

controle maakt dat we blijven streven naar het beheersen van iets wat nooit beheerst kan 

worden. Dit kan resulteren in wanhoop, uitputting of zelfs de dood. Soms moeten we leren 

om heel veel controle over te geven en accepteren dat het een illusie is om macht te hebben 

over resultaten.
126

 Viorst stelt verder dat we in onze ‘multiple choice’ wereld moeten weten 

wanneer we moeten doorgaan en wanneer we moeten stoppen. We moeten weten 

wanneer we vrij zijn om de controle over te geven, wanneer we dat absoluut moeten doen, 

wanneer het fout is om te doen en wanneer we echt de controle moeten overgeven.
127

 De 

manier waarop wij omgaan met macht en controle kan ons niet alleen verrijken maar ook 

beschadigen. Ook stelt zij dat de dood de macht is waarover wij geen controle hebben.
128

 De 

psychotherapeut Yalom brengt dit laatste ook naar voren in Existential therapy.
129

 Hij 

onderscheidt vier ‘ultimate concerns’ die onlosmakelijk verbonden zijn met het menselijk 

bestaan; de dood, vrijheid, isolatie en betekenisloosheid. We moeten een manier zien te 

vinden om ons tot deze thema’s te verhouden. Dit kan innerlijke conflicten oproepen en 

volgens Yalom komen veel psychopathologieën dan ook voort uit deze conflicten, wanneer 

het niet lukt om hier op een adaptieve manier mee om te gaan.   

 

Een positieve kant aan overgave is volgens Viorst dat onze bereidheid daartoe het hoogste 

niveau van menselijke rijpheid tot uiting kan brengen.
130

 Rijpheid of wijsheid wordt door 

meer auteurs in verband gebracht met de overgave van controle of macht.  De psycholoog 

David McClelland ontwikkelde een psychologische analyse op het gebied van macht en 

sociale volwassenheid.
131

  Hij definieert macht daarbij als ‘ten eerste de behoefte om je sterk 

te voelen en ten tweede om macht uit te oefenen. Hij omschrijft vier verschillende fasen. 

Fase een, die van het kleine kind, wordt gekenmerkt door macht door afhankelijkheid. Deze 

fase kan tot in het latere leven blijven bestaan, waarbij ons volwassen zelf kracht probeert te 
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ontlenen aan anderen. Het gevaar voor fase een mensen is dat, als ze niet de macht die ze 

nastreven, ergens aan kunnen onttrekken, ze zich misschien gaan wenden tot drugs of 

alcohol voor steun van buitenaf die ze nodig hebben om zich sterker te voelen. Fase twee: 

het zwaartepunt verschuift van inwendige naar inwendige controle. We zoeken kracht in 

onszelf, voelen ons sterk door onze autonomie en wil te laten gelden. Gevaar voor fase twee 

mensen is obsessieve dwangmatigheid, een behoefte om alle eigen daden en gedachten te 

beheersen. Men maakt zich druk over verlies van controle over hun lot. Fase drie behelst 

macht door controle  over anderen. Het gevaar hierbij is manipulatie als de ander zwakker 

moet  zijn. Fase vier is de macht waarbij we onze eigen doelen ondergeschikt maken aan een 

hoger doel. 

 

De gedragspsycholoog Baltes maakt waar het gaat om controle en de overgave hiervan,  het 

onderscheid tussen defensief en offensief, adaptief en tegenadaptief en de balans 

hiertussen. Het is aan de ene kant de strategie van het je aanpassen aan de omstandigheden 

of de omstandigheden proberen te veranderen, accomodation versus assimilation, vormen 

van controle en coping (vergelijkbaar met primaire/ secundaire controle en problem-

focused/ emotion focused coping.) Mensen die vooral gericht zijn op de assimilatie-vorm van 

controle zijn gevoeliger voor depressie wanneer zij worden geconfronteerd met zaken die 

acceptatie en accommodatie vereisen.
132

  Controle heeft bij Baltes dus twee vormen. Niet 

alleen de omstandigheden aanpassen, maar ook jezelf aanpassen aan de omstandigheden is 

daarmee een vorm van controle. Volgens deze theorie is dus alles controle. Andere 

theorieën benadrukken het verschil tussen controle enerzijds en acceptatie of overgave 

anderzijds. Mensen hebben volgens Baltes het idee dat naarmate ze ouder worden en dus 

meer geconfronteerd worden met tegenslagen, hun leven meer wordt bepaald door 

omstandigheden. Dit lijkt echter het uitoefenen van persoonlijke controle niet in de weg te 

staan en zelfs te stimuleren, om zo de balans te vinden.  

 

Binnen de humanistische psychotherapie van Maslow speelt aanvaarding een rol in de zin 

dat zelfacceptatie centraal staat. In plaats van jezelf te willen veranderen en negatief over 

jezelf te oordelen, wordt het van belang geacht om jezelf te leren accepteren. Anders lukt 
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het niet om de basisbehoeften op het gebied van veiligheid te vervullen, wat resulteert in 

angst.  

 

 

3.1.1 Aanvaarding en zingeving 

 

"Forces beyond your control can take away everything you possess except one thing, your 

freedom to choose how you will respond to the situation." (Victor Frankl). 

 

We zagen in hoofdstuk twee dat Baumeister stelt dat wanneer we geconfronteerd worden 

met gebeurtenissen die ons het gevoel geven controle te verliezen, we terecht komen in een 

‘meaning vacuum’, een gevoel van betekenisloosheid. Net als Taylor stelt hij dat we illusies 

creëren (coping) om de situatie betekenis (zin) te geven.  Deze vorm van coping, waarbij we 

onze emoties kanaliseren, ook wel emotion focused coping genoemd, kan een vorm van 

zingeving worden genoemd.
133

  

 

We zagen ook dat Baltes twee modussen van control onderscheidt: assimilating (het verloop 

van ontwikkeling vormen) en accomodation (life design to experienced constraints). Dit 

onderscheid komt overeen met het onderscheid tussen problem-focused coping en emotion 

focused coping van Lazarus en primary en secundary control van Rothbaum.  Wanneer we 

geconfronteerd worden met onveranderlijke tegenslagen kunnen assimilatieve 

copingstrategieën dysfunctioneel worden. Op dat moment is het belangrijk dat we kunnen 

kiezen voor accommodatie en acceptatie.
134

 Deze vorm van (secundaire) controle heeft veel 

met zingeving te maken. We proberen de situatie betekenis te geven. Baltes is echter wel 

kritisch wat betreft het beeld dat mensen met een actieve-offensieve copingstijl, de mensen 

die niet opgeven bij tegenslag, altijd in het voordeel zouden zijn. Het belang van 

accommodatie wordt vaak onderschat. Dit houdt immers flexibiliteit in om met tegenslagen 

om te gaan door iets te herzien en er nieuwe betekenis aan te geven.
135
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Zingeving wordt binnen het kader van stress en- copingtheorieën omschreven als ‘het 

complex van cognitieve en evaluatieve processen die bij het individu plaatsvinden bij diens 

interactie met de omgeving en die resulteren in motivationele betrokkenheid en psychisch 

welbevinden. Zingeving betekent dat een mens betekenis toekent en zich daardoor op een 

bepaalde manier kan verhouden tot gegevenheden. Hoewel de mens in bepaalde mate 

gedetermineerd is, is hij ook in bepaalde mate vrij’.
136

 Mensen hebben een bepaald systeem 

van betekenisgeving waardoor regulatie optreedt. Wanneer mensen getraumatiseerd zijn is 

deze zelfregulatie vaak tijdelijk verstoord. Hanteerbaarheid is een van de vijf 

regulatiefactoren. Zelfregulatie vormt een onderdeel van cognitieve regulatie, bij 

zelfregulatie oefen je invloed uit op eigen gedrag.  

 

Het proces van illusies creëren na een gebeurtenis die ons confronteert met het feit dat we 

niet zoveel controle over ons leven hebben als we misschien zouden willen, is dus een vorm 

van zingeving. Baumeister zegt dat het er niet zo veel toe doet wat voor uitleg we hebben, 

als we maar een uitleg hebben. Wanneer we echter geconfronteerd worden met lijden en 

trauma dan blijken bepaalde illusies niet langer houdbaar, zoals we in hoofdstuk twee zagen.  

 

Volgens Mirowsky en Ross vormen illusies van controle een probleem vanaf  ‘the point at 

which the problems caused by illusory control exactly cancel the benefits from greater 

motivation.’  ‘Distress is minimized by a sense of control that balances motivation and 

realism.’
137

  

 

Janoff-Bulman gaat uitgebreider in op de relatie tussen zingeving en aanvaarding. Zij stelt 

dat er iets geks aan de hand is met de mens, de menselijke conditie. Aan de ene kant zijn we 

psychologische wezens, aan de andere kant fysieke wezens waar de dood onderdeel van 

uitmaakt. Zij verwijst naar Ernest Becker die dit existentiële probleem de conditie van 

‘Individuality within finitude’ noemde.
138

 Als fysieke wezens zijn we kwetsbaar, maar we 

moeten ons eigenlijk onkwetsbaar of veel minder kwetsbaar voelen om ons psychologisch 

goed te voelen. ‘Our symbolic world is an attempt to overcome and deny our biological fate’. 

‘To see the world as it really is is devastating and terrifying…it makes routine, automatic, 
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secure, self-confident activity impossible. It makes thoughtless living in the world of men an 

impossibility. It places a trembling animal at the mercy of the entire cosmos and the problem 

of the meaning of it’.  De illusies die we hebben, wanneer er goed genoeg voor ons gezorgd 

is in onze vroegste kindertijd, zorgen ervoor dat we de wereld tegemoet treden optimisme 

en vertrouwen en een gevoel van veiligheid. De realiteit van onze fysieke kwetsbaarheid 

dringt (nog) niet tot ons door.  Sartre omschreef dit als volgt; ‘each of us wants to be a god 

with only the equipment of an animal’.
139

 Wanneer onze illusies geen stand kunnen houden, 

resulteert dit in ons onveilig voelen. Het leven lijkt betekenisloos. Niet alleen de externe 

maar ook onze interne wereld wordt ervaren als onveilig. We worden overspoeld door een 

gevoel van hulpeloosheid richting overheersende machten.  

 

We zagen al eerder dat mensen die een trauma hebben meegemaakt, de situatie die ons bij 

uitstek confronteert met de oncontroleerbaarheid van het leven, niet langer de illusie 

hebben dat de wereld veilig is. Bulman ontwikkelde een world assumptions scale, bestaande 

uit: benevolence of the world (de wereld is goed ), meaningfulness of the world (controle, 

rechtvaardigheid en willekeur) and self-worth (eigenwaarde).
140

 Op alle gebieden scoren 

mensen die een trauma hebben meegemaakt lager.   

 

Toch zal men voor het psychologische welbevinden een manier moeten vinden om zin te 

geven aan de situatie, wat ook Baumeister beschreef als the need for meaning. Janoff-

Bulman beschrijft het als volgt:  ‘The victim is stuck between two untenable cognitive-

emotional choices.
141

 They must rebuild their assumptive worlds and integrate their new 

negative experience.’ Men staat voor de keuze om oude aannames te behouden of nieuwe 

te accepteren  (inclusief de aanname van betekenisloosheid). Voor succesvolle coping zijn 

beide gebieden, zowel het cognitieve als het emotionele van belang. Janoff-Bulman 

beschrijft drie verschillende coping processen: automatische zoals ontkenning, interpretatie 

en interactie met anderen. Ontkenning staat in een kwaad daglicht maar is ook vaak in 

eerste instantie nodig ter bescherming, zodat de confrontatie met het trauma in kleine 

stapjes kan gebeuren. Zolang deze ontkenning maar langzaam minder wordt, kan het een 

nuttige reactie zijn. Ook erover praten kan helpen om de nieuwe informatie te integreren in 
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het nieuwe wereldbeeld. Het pijnlijke proces van het transformeren en herinterpreteren van 

de ervaring is noodzakelijk om zo tot een niet-bedreigend wereldbeeld (assumptive world) te 

komen. Janoff-Bulman noemt dit ‘rebuilding shattered assumptions’.
142

 Zingeving bestaat uit 

een hereniging van oude en nieuwe aannames (reappraisals). We vergelijken onszelf 

bijvoorbeeld met (hypothetische) anderen, die het slechter getroffen hebben. Of we vinden 

dat we in vergelijking met anderen de situatie goed aankunnen, zodat we ons sterk voelen. 

Daarnaast onderzoeken we onze eigen rol in het geheel, zodat we bijvoorbeeld geloven dat 

we iets kunnen doen om het een volgende keer te voorkomen en ons gevoel van 

kwetsbaarheid verminderen.
143

  De laatste cognitieve strategie om te proberen weer tot een 

betekenisvolle wereld te komen, is het proces van acceptatie van de situatie, door er 

positieve elementen uit te halen. De interpretaties en evaluaties in dit proces stellen de 

positieve elementen centraal; sadder but wiser. Door dit proces kunnen we de wereld weer 

als betekenisvol ervaren in plaats van willekeurig.  ‘The victimization certainly would not 

have been chosen, but is ultimately seen by many as powerful, even to some extent 

worthwhile, teacher of life’s most important lessons.
144

  

 

We begrijpen gebeurtenissen en resultaten normaal gesproken volgens het schema van 

causaliteit; wij vormen ons leven en realiseren onze doelen. We geloven dat we controle 

hebben over wat er met ons gebeurt. Dit is een manier om tot een gevoel van betekenisvol 

leven (waarin gebeurtenissen zin hebben) te komen. ‘Perceived control’ is dan 

gemaximaliseerd en ‘perceived randomness’ (willekeur) geminimaliseerd. Janoff-Bulman 

noemt echter nog een andere manier van zingeving. Zij noemt dit net als Baumeister 

purpose. Janoff-Bulman verstaat onder purpose het feit dat mensen niet geloven in willekeur 

maar dat dingen met een doel gebeuren, bijvoorbeeld dat je je eigen kracht en 

mogelijkheden hebt leren kennen, of dat anderen er op de lange duur baat bij hebben. Op 

deze manier proberen mensen betekenis te geven aan ongewild lijden.  

 

Deze ‘adaptive cognitive strategies’ worden verschillend gebruikt door mensen. Sommige 

gebeurtenissen zijn moeilijker betekenisvol te herinterpreteren, en sommige mensen 

kunnen het makkelijker dan anderen. Hun illusies zullen eerder weer op hun voorgaande 
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illusies lijken.
145

  Mensen hebben geen keuze in wat hen overkomt maar wel enige keuze 

waar het gaat om hoe ze omgaan met het gebeurde. Janoff-Bulman vindt de rol van 

steunende anderen daarbij cruciaal. Door actie te ondernemen, hoe klein ook, in de 

buitenwereld, leer je dat je weer impact hebt om dingen en dat de wereld, ten minste in 

sommige domeinen,  niet alleen maar beangstigend is.  

 

Traumatische gebeurtenissen veranderen de psychologische wereld van mensen, de 

gebeurtenis maakt onderdeel uit van hun psyche. Je komt er in die zin nooit overheen en het 

gaat altijd gepaard met verlies van illusies. Wel kunnen ze het gebeurde integreren op een 

succesvolle manier en weer hoop gaan koesteren in de toekomst en zo de desillusie tot een 

minimum beperken. Wanneer iemand een grotere tolerantie heeft voor ‘distressing’ 

emoties, helpt dit om eerder de confrontatie aan te gaan en zo eerder de ervaring te 

integreren.
146

  

 

3.1.2 Conclusie 

 

In de literatuur zijn er twee manieren om controle te benaderen;  enerzijds controle als 

tegengesteld aan overgave, anderzijds ‘alles is controle’, alleen de vorm verschilt (assimilatie 

of accommodatie).   

 

De opvatting van Janoff-Bulman is dat acceptatie ook deel uitmaakt van zingeving. Wanneer 

we geconfronteerd worden met trauma dan lukt het om zin te geven en te adapteren aan 

het trauma door er positieve elementen in te zien. Dit positieve gaat gepaard met 

acceptatie.  We produceren illusies maar verliezen ook illusies wanneer we geconfronteerd 

worden met schokkende gebeurtenissen. Het idee is dat we door dit verlies rijper en wijzer 

worden. We weten dat er nare dingen kunnen gebeuren maar brengen dit in balans met 

positievere gedachten over de wereld. Soms is een trauma echter te groot en lukt het 

mensen niet om er betekenis aan te geven. Dit hangt ook af van de soort en impact van het 

trauma of gebeurtenis en de persoon zelf. Janoff-Bulman stelt dus dat we bepaalde illusies 
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los moeten laten om tot nieuwe zingeving te komen. Soms moeten we ter adaptatie juist 

illusies van controle loslaten en realistischer worden.  

 

Baltes stelt dat accomodatie, je aanpassen aan de omstandigheden in plaats van de 

omstandigheden te willen veranderen, ook een vorm van coping is. Teveel naar assimilatie 

neigen resulteert in problemen als depressie. Assimilatie is dus niet altijd gewenst.  

Zowel Viorst als Janoff-Bulman brengen daarbij de invloed van onze cultuur naar voren. Het 

geloof in controle is dominant, lijden en verlies krijgt daardoor minder ruimte. Gevolg is dat 

we blijven streven naar controle.  Wanneer we dan kijken naar manieren van coping is het 

wellicht zo dat mensen eerder geneigd zijn om voor de ‘assimilative’ mode van coping te 

kiezen in plaats van de ‘accomodative’ mode.  

 

Een theorie als die van Baumeister stelt het gevoel van greep op gebeurtenissen centraal en 

de positieve invloed die hiervan uit gaat op het persoonlijke welzijn van mensen. Het belang 

van de andere vorm van controle (accommodatie) of overgave blijft daardoor onderbelicht.   

 Baumeister stelt dat verlies van efficacy gepaard kan gaan met verlies van zingeving. Een 

vergroting van een gevoel van efficacy zou dus voor een vergroting van een gevoel van 

zingeving zorgen. Volgens Baumeister doen we dit door illusies van controle te produceren. 

We zagen nu echter dat het niet alleen gaat om het produceren van illusies maar ook om het 

omgaan met verlies van illusies. Ook dit maakt onderdeel uit van zingeving.  

 

Het gevoel dat we controle hebben is gunstig voor ons psychisch en lichamelijk welbevinden. 

Dit lijkt de algemene tendens te zijn binnen de literatuur. Tegelijkertijd is dit gevoel vaak 

gebaseerd op de illusie van controle. Tijdens onze ontwikkeling moeten we illusies opgeven 

en realistischer worden. Je zou dus denken dat realistischer worden gepaard gaat met een 

verlaging van ons welbevinden. Uit de literatuur blijkt echter ook dat dit niet het geval hoeft 

te zijn. Aan de ene kant volgt dit wel uit een uitspraak als ‘sadder but wiser’. Aan de andere 

kant kunnen we ook gelukkig zijn met een realistischer controlebesef. We zullen een 

evenwicht moeten vinden tussen controle en overgave. 

 

In de coping literatuur komt acceptatie en accommodatie en de realiteit aangaan meer naar 

voren, in de controle - efficacy literatuur illusies, zingeving en belang van een gevoel van 
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controle. Waar het gaat om aanvaarding brengt de coping literatuur ons dus verder.  In het 

leven zullen we geconfronteerd worden met situaties die gepaard gaan met desillusie. We 

worden dan weer met onze neus op de feiten gedrukt dat we niet zo veel controle hebben 

over gebeurtenissen. Waar we echter wel enige controle over hebben is de manier waarop 

we omgaan met gebeurtenissen, de wijze van coping. Hoewel ook hier onze persoonlijkheid 

een rol speelt en we in eerste instantie vaak overdonderd zijn door de gebeurtenis zelf, valt 

er wel iets te kiezen wat betreft ineffectieve en effectieve manieren van coping.     

 

 

3.2  Terug naar anorexia nervosa 

 

Wat we uit bovenstaande kunnen concluderen is dat er wat zingeving betreft een  

onderscheid te bestaan tussen controle die wel bijdraagt aan zingeving en controle die dat 

juist niet doet. Soms lijkt het juist zinvoller om de controle op te geven in plaats van controle 

na te streven. Hoe verhoudt dit zich tot anorexia nervosa? 

  

Baumeister noemt anorexia nervosa in verband met verlies van gevoel van controle. Hij stelt 

dat anorexia nervosa een gevolg kan zijn van verlies van gevoel van controle (efficacy) en 

een poging is om het gevoel van controle te herwinnen. Hij noemt daartoe onderzoek uit 

1986 van Suzie Orbach.
147

 Haar idee is dat anorexia nervosa een uiting is van onmacht. 

Anorexia nervosa wordt gezien als het overwinnen van je behoefte aan voedsel, een 

prestatie die anorexia nervosa aantrekkelijk maakt. De controle over voedsel staat symbool 

voor meer efficacy richting zelf en de externe wereld. Je bewijst dat je sterk bent, en dit is 

volgens Baumeister waar efficacy om draait. Baumeister concludeert uit bovenstaande dat 

efficacy een fundamentele behoefte is. Om een gevoel van efficacy te krijgen vormen we 

illusies, door Baumeister illusions of control genoemd. Hoewel Baumeister aangeeft dat het 

streven naar controle ook gevaarlijke kanten heeft, gaat hij op dit gegeven in meanings of 

life niet verder in. Anorexia nervosa kan een illusie van controle zijn. Een manier zijn om met 

het verlies van controle om te gaan en een poging om het leven weer als zinvol te ervaren. 

Deze illusie van controle is echter wel levensbedreigend.  
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Aan de ene kant wordt anorexia nervosa dus in verband gebracht met het zoeken naar 

persoonlijke controle. In hoofdstuk twee zagen we dat zoeken naar controle een vorm kan 

zijn van zoeken naar zin. De controle waarnaar gezocht wordt bij anorexia nervosa kan dus 

ook een vorm van zingeving zijn. ‘The need for stability and meaning in life is an important 

factor in the development of psychopathologies.’
148

 Ook kan anorexia nervosa een vorm van 

coping zijn, van omgaan met gebeurtenissen. Anorexia nervosa gaat gepaard met een 

bewustzijnsvernauwing, in de zin dat je heel veel bezig bent met het controleren van je 

eetpatroon. Het kan daarmee een manier zijn om emoties minder te voelen. Deze vorm van 

controle kan een manier zijn om angst te onderdrukken: ‘Escape to a less meaningful pattern 

of thought is an effective way of avoiding anxiety’.
149

 Een andere manier van coping kan 

bijdragen aan herstel.  

 

Aan de andere kant wordt anorexia nervosa ook in verband gebracht met onze (Westerse) 

maatschappij. De positie van de vrouw wordt hiermee aan de kaak gesteld en onze Westerse 

idealen van schoonheid en maakbaarheid. Ook in de algemene literatuur over controle komt 

de dominantie van beheersing binnen onze complexe maatschappij naar voren. Anorexia 

nervosa ontstaat vaak in de puberteit, een periode die gepaard gaat met losmaking van de 

ouders, het zoeken naar een identiteit en onzekerheid. De maatschappij spiegelt ons veel 

keuzemogelijkheden voor. Psychotherapeut Rusca verwoordt dit als volgt: ‘The self feels in 

itself "the possibility of thousand different forms of existence together with a secret 

awareness of none of them being really possible’.
150

 

 

Anorexia nervosa lijkt ons ook iets duidelijk te maken over de kwetsbaarheid van de mens en 

de onzekerheid en chaos van de wereld waar de mens zich in bevindt. Het existentiële 

probleem van een kwetsbaar lichaam en onze psyche die deze kwetsbaarheid uit zelfbehoud 

het liefst ontkent. Rusca beschrijft dit als volgt: ‘One who has a body is in the grip of joy and 

sorrow, and there is no freedom from joy and sorrow for one who has a body. Joy and 

sorrow, however, do not affect one who has no body. The self is not in control because it is 

itself subject to pleasure and pain.’
151

 Anorexia nervosa kan zo gezien worden als een  
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manier om het oude zelf te vervangen door een nieuw zelf, daarbij het verband tussen 

lichaam en geest verbrekend. Een geest zonder lichaam dus, vrij van de oncontroleerbare 

eisen van het instinct.  Anorexia nervosa kan een poging zijn om controle te krijgen over een 

onvoorspelbare omgeving. Dit is echter gedoemd te mislukken. Volgens psychologen Fox en 

Leung zoekt ieder mens naar een manier om om te gaan met deze existentiële angst. 

Psychische problemen zoals anorexia nervosa kunnen hier voor een deel uit voort komen en 

staat dus symbool voor het omgaan met ons menselijk bestaan. Anorexia nervosa is echter 

een vermijdende manier van coping, het lost het probleem niet op. Het aangaan van de 

existentiële angst zou daarom een onderdeel kunnen vormen van herstel. Leung en Fox 

verwoorden dit als volgt: ‘Death is an inevitable part of life, and growth is necessary for 

death – we must except that life is a process that will eventually cease upon non-existence.’   
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Epiloog 

Humanisme, levenskunst en zelfbeschikking 

 

De gezonde mens vraagt niet naar een omvattende zin van het leven, doch heeft zin in het 

leven.
152

 

 

Hoe verhoudt de behoefte aan een gevoel van controle zich tot het humanisme? Binnen het 

humanisme zijn momenteel zelfbeschikking en levenskunst belangrijke thema’s. Hoe wordt 

hier gedacht over controle en aanvaarding?   

 

Een kernbegrip binnen het humanisme is zelfbeschikking. Zelfbeschikking betekent dat je de 

vrijheid hebt om zelf keuzes te maken. Volgens het Humanistisch verbond vormt 

zelfbeschikking een ‘bijzonder belangrijk moreel ideaal voor humanisten’.
153

 Deze 

keuzevrijheid werpt echter ook een andere vraag op; de vraag hoe deze vrijheid in te vullen. 

Er zijn volgens het Humanistisch Verbond veel keuzemogelijkheden. Om te bepalen wat bij je 

past wenden zij zich onder andere tot levenskunst.  

Moderne levenskunst wordt omschreven als het zelf vormgeven van jezelf en je leven, ook 

wel het in de hand nemen van je leven. Het uitgangspunt is dat je jezelf niet kunt vinden 

maar dat je jezelf door oefening moet vormgeven. Wie we zijn ligt volgens deze opvatting 

niet vast, we geven onszelf en het leven deels vorm. Het doel van levenskunst is het 

bereiken van een goed, zinvol en mooi leven. Het vaststellen van wat belangrijke waarden 

voor je zijn maakt hier onderdeel van uit. Op die manier kun je richting aan je leven geven.  

De nadruk bij deze definitie van levenskunst lijkt met name te liggen bij het idee dat je zelf je 

leven vorm kunt geven. Toch komt ook de andere kant van controle, aanvaarding of het 

jezelf aanpassen aan de omstandigheden naar voren. Je vrijheid is immers relatief. De 

vormgeving van je leven is gebonden aan grenzen en beperkingen, die niet allemaal te 

veranderen zijn. ‘Het gaat erom hoe je je verhoudt tot de kaders waarin je leven zich 

afspeelt. Deze grenzen kunnen extern gegeven zijn (cultuur) maar ook intern (karakter, 
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mogelijkheden, lichamelijke beperkingen).’
154

 Door zelfkennis kunnen we deze grenzen leren 

herkennen. Leren omgaan met beperkingen en tegenslagen vormt ook onderdeel van 

levenskunst.   

Bij psychologen Bohlmeijer en Hulsbergen vinden we een andere definitie van levenskunst, 

die zij noemen in verband met de kunst van het aanvaarden.
155

 Zij wijten de omvang van 

psychische klachten aan het verleren van levenskunst. Levenskunst definiëren zij als het 

vermogen om voluit te leven; ‘de wil en acceptatie om positieve en negatieve emoties te 

ervaren’. Voluit leven omvat dus zowel geluk als lijden. Ook zij vinden het daarom belangrijk 

om een antwoord te formuleren op de vraag wat voor ons belangrijk is in het leven en het 

de moeite waard maakt. Dit maakt het volgens hen mogelijk om prioriteiten te stellen. 

Bovendien zouden we ons daardoor niet zo snel door tegenslag uit het veld laten slaan.  

Bohlmeijer en Hulsbergen noemen als een van de grootste uitdagingen van levenskunst om 

niet te veel te verwachten. ‘Verwachtingen leiden snel tot teleurstellingen en maken dat je 

niet meer ziet wat er aan je voordoet’. ‘Levenskunst is een dans waarbij je soms de leiding 

neemt en je soms laat leiden door wat zich aan je voordoet.’
156

  

 

Het aangaan van de werkelijkheid om zo tot het volle leven te komen komt zowel bij het 

Humanistisch Verbond als bij Bohlmeijer en Hulsbergen naar voren. Omgaan met 

tegenslagen hoort daar volgens hen bij. Filosofie en literatuur kan hierbij helpen volgens het 

Humanistisch Verbond. Op die manier kun je het volle leven ervaren zonder zelf alles te 

hoeven meemaken. ‘Een groot deel van het leven, de filosofie en levenskunst gaat om de 

verhouding met de dood, juist daar moet je mee als mens mee leren omgaan. Pas als je je 

staande kunt houden bij tegenslag, kun je echt van het leven genieten.’  

 

Conclusie 

 

Zelfbeschikking en levenskunst hebben mijns inziens veel te maken met het gevoel van 

controle. Het gaat met name om de mogelijkheid zelf te kiezen en invulling te geven aan ons 
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leven. De vraag hoe je je leven vorm wilt geven lijkt overeen te komen met ‘assimilative 

coping’ of ‘primaire controle’.  

Opvallend bij levenskunst is dat de nadruk lijkt te liggen op vormgeving van het leven, 

hoewel ook het omgaan met tegenslagen naar voren komt. Ook hier komt de spanning 

tussen streven naar controle en het leven accepteren zoals het is naar voren, hoewel het 

niet direct zo benoemd wordt. Dit deel van levenskunst lijkt overeen te komen met het 

vinden van een balans tussen acceptatie en controle, of accommodatie en assimilatie. 

 

De suggestie lijkt soms gewekt te worden dat je je voor kunt bereiden op tegenslag, doordat 

je je op een bepaalde manier tot tegenslag kunt verhouden. In eerste instantie zal dat echter 

niet zo gemakkelijk zijn. Ik heb het idee dat door de nadruk op de bewuste keuze van het 

individu te leggen soms vergeten wordt hoe overweldigend situaties kunnen zijn. De invloed 

van de (macht van de) omgeving en het onbewuste wordt door de nadruk op vormgeving 

wellicht onderschat. We hebben niet zo veel controle over resultaten. De controle die we 

proberen uit te oefenen over onszelf, anderen of gebeurtenissen is vaak beperkt. Ook heeft 

het streven naar controle gevaarlijke kanten en kan het ons beschadigen, zoals we 

bijvoorbeeld bij anorexia nervosa zien. Het lijkt me belangrijk dat dit binnen levenskunst, 

met haar nadruk op vormgeving, niet vergeten wordt. 
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