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EMPATHIE: GOED ÉN GEVAARLIJK

Spreker: Prof. dr. Joachim Duyndam (Utrecht)
Empathie is vandaag een ‘hoera-begrip’, waaraan velen zich graag willen warmen. Dat blijkt
bijvoorbeeld uit de grote stroom bestsellers en zelfhulpboeken over empathie. Er worden tal van
wonderen van verwacht, lopend van genezingen in de zorg, via begrip en samenwerking in
organisaties, tot aan de wereldvrede in de politiek. Wordt empathie overschat? Filosofisch begint het
met de vraag hoe empathie überhaupt mogelijk is – hoe kan ik mij in een ander inleven? – en welke
mens- en wereldbeelden daarbij zijn verondersteld. Vandaaruit kan de waarde van zoiets als
inlevingsvermogen worden geïnterpreteerd, zowel positief als negatief. Bij dit laatste kan men
denken aan het misbruik dat kan worden gemaakt van het kennen van de ander, of aan de
vernederende aspecten van medeleven en medelijden. Misschien wordt empathie ook wel
ónderschat. In de twee colleges zullen we (1) empathie van binnenuit analyseren, in relatie tot
eenzaamheid, en zullen we (2) ook maatschappelijke implicaties van empathie onderzoeken, in
relatie tot mediahypes, massahysterie en populisme.
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Personalia
Joachim Duyndam is hoogleraar Humanisme en Filosofie aan de Universiteit voor Humanistiek in
Utrecht. Hij promoveerde op een interdisciplinair onderzoek naar inlevingsvermogen. Zijn onderzoek
focust op de betekenis van voorbeeldfiguren voor het morele handelen. Sleuteltermen in zijn
onderzoek zijn mimesis, sociale weerbaarheid, autonomie, vergeving.
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