
	  
HERMENEUTISCHE	  PSYCHOTHERAPIE	  
	  
De	  hermeneutische	  psychotherapie	  is	  een	  specialisme	  temidden	  van	  andere	  therapieën.	  
Kenmerkend	  voor	  de	  hermeneutische	  therapie	  is,	  dat	  zij	  werkt	  vanuit	  een	  subject	  –	  
subject	  verhouding.	  
In	  de	  hermeneutische	  therapie	  is	  de	  hulpvrager	  –	  de	  cliënt	  –	  de	  vertrouweling.	  
	  
De	  counselor	  is	  niet	  de	  louter	  deskundige,	  maar	  neemt	  evenals	  de	  cliënt	  deel	  aan	  het	  
gesprek;	  een	  gesprek	  tussen	  twee	  mensen,	  een	  gesprek	  tussen	  de	  hulpverlener	  en	  
degene	  die	  hulp	  nodig	  heeft.	  
	  
Het	  gesprek	  beweegt	  zich	  van	  het	  spreken	  tot	  het	  luisteren,	  luisteren	  naar	  het	  verhaal	  
van	  de	  hulpvrager.	  Dit	  verhaal	  is	  in	  de	  hermeneutische	  therapie	  het	  essentiële.	  Mensen	  
vertellen	  het	  verhaal	  van	  hun	  leven,	  zij	  vatten	  hun	  leven	  in	  woorden.	  	  
Binnen	  de	  therapie	  geldt:	  de	  mens	  	  ìs	  een	  verhaal	  en	  niet	  de	  mens	  hèèft	  een	  verhaal.	  Het	  
levensverhaal	  is	  essentieel.	  
	  
In	  de	  hermeneutische	  therapie	  luisteren	  we	  en	  hebben	  we	  alleen	  dat	  verhaal	  waarmee	  
we	  iets	  kunnen	  aanvangen:	  “We	  moeten	  de	  cliënten	  leren	  lezen	  als	  een	  tekst	  “	  (Anton	  
Boisen).	  
	  
Wanneer	  we	  de	  mens	  als	  tekst	  benaderen	  kunnen	  we	  dat	  op	  verschillende	  manieren	  
doen:	  heel	  oppervlakkig	  of	  heel	  zorgvuldig,	  daarbij	  analytisch	  kijkend	  naar	  de	  
grammatica	  van	  het	  verhaal.	  Een	  oppervlakkige	  lezing	  is	  gelijk	  aan	  een	  vluchtige	  
ontmoeting	  tussen	  mensen.	  Een	  therapeutische	  ontmoeting	  echter	  moet	  altijd	  een	  
analytisch	  karakter	  hebben,	  op	  zoek	  naar	  de	  structuren	  en	  verbanden.	  
	  
In	  de	  hermeneutische	  therapie	  gaat	  het	  in	  eerste	  instantie	  om	  de	  volgende	  vragen:	  	  
-‐	  wie	  ben	  je?	  
-‐	  in	  welke	  omgeving	  leef	  je?	  
-‐	  wat	  voor	  geschiedenis	  heb	  je?	  
-‐	  wat	  bedoel	  je	  precies	  met	  je	  verhaal?	  
	  
Vanuit	  de	  vragen	  komen	  we	  op	  twee	  belangrijke	  begrippen	  in	  de	  hermeneutische	  	  
therapie:	  de	  context	  en	  de	  geschiedenis	  van	  de	  cliënt.	  
	  
In	  de	  context	  vragen	  we	  naar	  de	  directe	  omgeving	  waarin	  iemand	  leeft	  om	  zo	  te	  komen	  
tot	  begrip	  voor	  het	  ontstaan	  van	  het	  probleem;	  in	  welke	  omgeving	  ontstaat	  een	  
probleem,	  wat	  is	  de	  geschiedenis	  van	  een	  probleem?	  	  
De	  cliënt	  die	  hulp	  vraagt	  	  en	  de	  hulpverlener	  maken	  samen	  deel	  uit	  van	  de	  geschiedenis	  
waarin	  zij	  –	  ook	  samen	  –	  staan.	  Op	  grond	  van	  deze	  geschiedenis	  trachten	  cliënt	  en	  
therapeut	  tot	  begrip	  te	  komen.	  We	  doen	  onderzoek	  naar	  de	  herkomst	  van	  het	  probleem	  
in	  samenhang	  met	  de	  geschiedenis.	  Dit	  principe	  wordt	  het	  ‘archeologisch	  principe’	  
genoemd.	  
	  
Een	  kernwoord	  in	  de	  hermeneutiek	  is	  ‘interpreteren’	  of	  ‘verstaan’.	  



In	  veel	  gevallen	  begrijpen	  mensen	  van	  zichzelf	  niets	  meer.	  Zij	  verstaan	  zichzelf	  niet	  of	  
worden	  door	  hun	  omgeving	  niet	  verstaan;	  zij	  begrijpen	  van	  God	  en	  van	  de	  cultuur	  niets	  
of	  niet	  meer.	  
	  
Iemand	  komt	  en	  vraagt:	  “Wat	  is	  er	  met	  me	  aan	  de	  hand”?	  In	  de	  hermeneutische	  therapie	  
krijgen	  cliënten	  de	  ruimte	  om	  op	  verhaal	  te	  komen.	  Ze	  krijgen	  de	  gelegenheid	  	  hun	  
verhaal	  te	  vertellen.	  Uit	  dit	  verhaal	  kunnen	  we	  veel	  opmaken.	  
	  
Het	  eerste	  dat	  we	  uit	  het	  verhaal	  kunnen	  opmaken	  is	  het	  feit	  of	  iemand	  zijn	  eigen	  
verhaal	  al	  dan	  niet	  goed	  interpreteert.	  Dit	  is	  uiteraard	  moeilijk:	  cliënten	  zijn	  op	  zoek	  
naar	  de	  waarheid	  van	  hun	  verhaal,	  hoewel	  ze	  feitelijk	  hun	  eigen	  verhaal	  beleven	  als	  	  
DE	  waarheid.	  De	  waarheid	  vertoont	  echter	  hiaten,	  welke	  in	  het	  gesprek	  naar	  voren	  
komen.	  Het	  gesprek	  is	  immers	  een	  neerslag	  van	  hoe	  iemand	  zichzelf	  ziet	  in	  zijn	  
omgeving.	  
	  
Ieder	  mens	  probeert	  de	  zin	  van	  zijn	  bestaan	  te	  ontdekken.	  De	  mens	  is	  een	  zingevend	  
wezen.	  Iedere	  gedachte,	  iedere	  handeling	  moet	  zin	  hebben.	  Is	  dit	  niet	  het	  geval	  dan	  leidt	  
dit	  tot	  psychische	  problemen.	  De	  uiteindelijke	  consequentie	  van	  de	  constatering	  van	  de	  
zinloosheid	  van	  het	  leven	  is	  een	  einde	  aan	  het	  leven	  te	  maken.	  	  
Zingeving	  kan	  dan	  ook	  aangemerkt	  worden	  als	  een	  levensnoodzaak.	  
	  
Zingeving	  kan	  benaderd	  worden	  vanuit	  twee	  probleemvelden:	  1.	  Religie	  2.	  Psychische	  
vermogens.	  
Wanneer	  we	  religie	  als	  uitgangspunt	  nemen	  dan	  beschouwen	  we	  de	  mens	  als	  een	  ‘homo	  
religiosus’.	  De	  mens	  is	  een	  religieus	  wezen,	  of	  hij	  nu	  gelooft	  of	  niet.	  Mensen	  vinden	  in	  
religie	  een	  bron	  om	  hun	  leven	  zin	  te	  geven.	  
Om	  dit	  leven	  zin	  te	  geven	  is	  er	  ook	  gereedschap	  nodig	  om	  tot	  die	  zingeving	  over	  te	  gaan.	  
Dat	  gereedschap	  dient	  door	  elk	  mens	  ontwikkeld	  te	  worden.	  
	  
Mensen	  groeien	  in	  een	  proces	  dat	  is	  onderworpen	  aan	  bepaalde	  voorwaarden,	  zoals	  
geborgenheid,	  veiligheid	  en	  harmonie.	  Deze	  voorwaarden	  bestaan	  als	  er	  sprake	  is	  van	  
een	  ‘heelheids-‐context’.	  
Als	  de	  context	  niet	  door	  heelheid	  bepaald	  wordt	  is	  er	  sprake	  van	  disharmonie.	  Dit	  maakt	  
het	  moeilijk	  om	  het	  gereedschap	  tot	  ontwikkeling	  van	  zingeving	  vorm	  te	  geven.	  
	  
Het	  levensverhaal	  van	  een	  mens	  is	  opgebouwd	  uit	  begrippen	  en	  grammatica.	  De	  tekst	  en	  
de	  context	  worden	  bepaald	  door	  gezin,	  relaties,	  familie,	  elementen	  uit	  de	  cultuur.	  
De	  cultuur	  oefent	  invloed	  uit	  op	  het	  hele	  ontwikkelingsproces	  van	  mensen.	  	  Wij	  zijn	  
onzeker	  over	  onszelf,	  onzeker	  over	  God.	  Onze	  waarheid	  is	  op	  losse	  schroeven	  gezet.	  
Wanneer	  wij	  zin	  moeten	  geven	  aan	  ons	  leven,	  is	  het	  te	  begrijpen	  dat	  er	  problemen	  
kunnen	  ontstaan.	  
	  
De	  hermeneutische	  therapie	  beoogt	  door	  haar	  specifieke	  benaderingswijze	  tekst	  en	  
context	  mede	  inhoud	  en	  vorm	  te	  geven.	  
Leren	  luisteren,	  leren	  helpen,	  opdat	  cliënten	  weer	  de	  zin	  van	  hun	  bestaan	  leren	  
verstaan.	  
	  
Van	  grote	  betekenis	  is	  de	  openheid	  waarin	  therapeut	  en	  cliënt	  elkaar	  ontmoeten	  en	  
bereid	  zijn	  naar	  elkaar	  te	  luisteren.	  In	  het	  hermeneutische	  proces	  dat	  een	  ‘encounter’	  op	  



gang	  brengt,	  zien	  we	  een	  existentieel	  verhaal	  ontstaan.	  De	  verteller	  (cliënt)	  en	  de	  
luisteraar	  (therapeut)	  –	  luisteren	  is	  complementair	  spreken	  –	  zijn	  in	  een	  creatief	  proces	  
gewikkeld,	  dat	  voortdurend	  toevoegt	  aan	  het	  verhaal.	  
	  
Het	  hermeneutische	  proces	  is	  immers	  een	  proces	  van	  voortdurende	  interpretatie,	  
waarin	  de	  uitkomsten	  van	  de	  interpretatie	  aan	  het	  bestaande	  worden	  toegevoegd	  en	  het	  
nieuwe	  verhaal	  weer	  voorwerp	  wordt	  van	  een	  nieuwe	  interpretatie.	  
	  
De	  structuur	  van	  de	  ‘hermeneutische	  encounter’	  houdt	  in:	  de	  cliënt	  vertrouwt	  zichzelf	  
toe	  aan	  de	  therapeut.	  Hij	  doet	  dat	  middels	  een	  verhaal.	  De	  ontologische	  existentiële	  
betekenis	  van	  het	  verhaal	  vertelt	  ons	  dat	  de	  cliënt	  zich	  in	  het	  vertellen	  van	  het	  verhaal,	  
toevertrouwt	  aan	  de	  therapeut,	  die	  op	  zijn	  beurt	  in	  het	  luisteren	  een	  bedding	  van	  
vertrouwen	  teruggeeft.	  
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