‘Ons zelfbeeld wordt
volkomen bepaald
door anderen.’
RENE
GUDE
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Denker des Vaderlands.

‘Denker des Vaderlands
René Gude kan twee
filosofen aanraden die
heilzame teksten hebben
geschreven over lichaam
en geest. Descartes voor
de plastisch chirurgen
en Epictetus voor hun
patiënten. Gude weet wat
het is om te leven met een
beschadigd lichaam. Hij
mist sinds twee jaar zijn
rechterbeen.
‘De vuistregel is: ons zelfbeeld wordt
volkomen bepaald door anderen, te beginnen
bij je ouders. Je wilt geliefd zijn. In de loop
van het leven komen we daar wel wat losser
van, maar het blijft belangrijk wat anderen
van ons vinden. Dat heeft alles te maken met
het feit dat we bij een groep willen horen.
Tegelijkertijd willen we binnen die groep als
individu gezien worden, een beetje bijzonder
zijn, uitblinken. Maar zelfs de aandrift om een
beetje bijzonder te willen zijn, is bijzonder
willen zijn voor die anderen. We hebben
de sociale omgeving nodig om tot enige
persoonlijkheid te komen.’

‘Om het gevoel te hebben bij de
anderen te horen is het heel plezierig om
er ongeveer hetzelfde uit te zien. Dus dat
je gewoon bent. Het schokkende van een
gehavend lichaam is dan ook: je bent niet
meer zoals de anderen. Onder je gelijken ben
je opeens niet meer zo gelijk. Ik merk dat elke
dag. Kinderen blijven met open mond staan
kijken naar die man met dat ene been. Ik vind
het erg grappig. Maar daaraan merk je dat
‘verminkt zijn’ je in een aparte positie zet.
Het belangrijkste is dàt het anders is, dàt er
aandacht naar uitgaat. Aandacht van anderen,
van vreemden.’
gewoon zijn

zelfbeeld

Wat doet het met je innerlijk als je uiterlijk is veranderd?
Ben je vanaf dat moment anders?
Of voelt het slechts anders?
En waar komt dat door?

Mensen die een uiterlijke verandering hebben ondergaan delen
hun ervaring en vertellen hun verhaal. De filosoof vertelt hoe wat
mensen ervan denken en vinden. Of wat ze denken dat anderen
ervan vinden…

‘In onze moderne stadse
samenleving hebben we steeds ontzettend veel
mensen om ons heen, met wie we tegelijkertijd
niets te maken hebben. Want we kennen ze
niet. Stel je voor, je hebt maar een been zoals
ik, en je moet dagelijks door het Centraal
Station van Amsterdam. Dan kom je op de
heenweg vijftienhonderd mensen tegen en op
de terugweg weer vijftienhonderd en je kent
ze allemaal niet. Het zijn ook allemaal andere
mensen dan gisteren. Dat is raar volk, omdat
ze jou steeds voor het eerst zien. Ze staren
naar je, omdat je maar een been hebt.’
vreemden
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uiterlijk & innerlijk

‘Je kunt negatiever over jezelf gaan
oordelen, dan iemand anders ooit zou doen.
Dat is een strategie. Je ontwerpt een flink laag
zelfbeeld om maar niet verrast te worden door
mensen die je lelijk, raar of stom vinden. Het
is een paardenmiddel om niet gekwetst te
worden, maar het is niet zo handig. Je maakt
jezelf heel ongelukkig en bovendien is het in
de meeste gevallen een volstrekt overtrokken
reactie, want mensen vinden het nu ook weer
niet zó erg. Ze kijken wel even vreemd op,
maar dat betekent niet dat ze je een freak
vinden en niks meer met je te maken willen
hebben.’
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strategie

‘De Griekse filosoof Epictetus is
heel troostend als je jezelf het leven zit
tegen te maken. Een mooie uitspraak van
hem is: het zijn niet de dingen die ons in
verwarring brengen, maar onze voorstelling
van de dingen. Dat zou je kunnen aanvullen
met: het is niet de mening van anderen
die ons in verwarring brengt, maar onze
voorstelling van die mening. Het is belangrijk
om dit mechanisme goed onder controle te
krijgen, maar het is hard werken want het is
onnatuurlijk. Met het Zakboekje van Epictetus
kun je een heel eind komen. Ik weet dat het
kan. Door dit soort dingen uit te dokteren, heb
ik dat negatieve zelfbeeld ‘wat ben je toch een
rare eenbenige idioot’ het zwijgen opgelegd.
epictetus

uiterlijk & innerlijk

‘Als een ingreep niet noodzakelijk
is voor het lichamelijk herstel, dan kan de
plastisch chirurg zich afvragen: help ik deze
persoon met een operatie of kan hij op
geestkracht zijn zelfbeeld wijzigen? Het is
misschien wel grappig om te wijzen op het
ideaal van de arts dat de Franse filosoof
Descartes erop nahield. Zijn idee is dat
mensen een intieme eenheid van lichaam en
geest zijn. Het is een mysterieuze eenheid, je
snapt het nooit. De een heeft totaal geen last
van een nare afwijking in zijn gezicht en de
ander is diepongelukkig van een veel kleinere
afwijking. Dus die intieme eenheid van
lichaam en geest is bij iedereen anders.’
geestkracht

‘Voor Descartes heeft de ideale arts
kennis van lichaam en geest, hij heeft zowel
geneeskunde als psychologie gestudeerd.
Dat vind ik beeldschoon. Welke van de twee
soorten kennis je moet toepassen, weet je pas
als er een concrete patiënt binnen wandelt.
De arts luistert naar wat de patiënt zegt,
kijkt naar zijn uiterlijk en naar zijn gedrag.
Dan kan hij besluiten: bij deze patiënt is een
lichamelijke ingreep duidelijk aan de orde
of juist niet omdat de patiënt psychisch
verkrampt is. De kwaliteit van het ongelukkig
zijn moet je op zichzelf bestuderen. Een
verwrongen zelfbeeld kun je niet met dezelfde
scalpel te lijf.’
descartes
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‘Voor Descartes
heeft de ideale arts
kennis van lichaam
en geest, hij heeft
zowel geneeskunde
als psychologie
gestudeerd.’

‘Nu heb ik het over mijn been,
maar het wordt pas echt dramatisch als je
bijvoorbeeld je neus mist. Het aangezicht is
verschrikkelijk belangrijk. We communiceren
niet alleen door te praten, maar ook door
continu naar elkaars gezicht te kijken. Een
grote wijnvlek of een beschadigde neus
verstoort die communicatie. Dan is het wreed
om te zeggen: je moet maar doorzien dat jouw
zelfbeeld gemaakt is van jouw inbeelding van
de mening van anderen. Als de beschadiging
verholpen kan worden, graag. Ik denk wel dat
je het met geestkracht kunt overwinnen, maar
het hoeft niet.’
aangezicht

Arnold van Balkom (82)
‘Na de operatie zag ik eruit alsof iemand
met de trein over mijn gezicht was
gereden. In de weken daarna liep ik
gewoon door het dorp. Het puntje van
mijn neus was eraf gehaald, omdat daar
kanker had gezeten. Over mijn neus lag
een stuk huid van mijn voorhoofd, tussen
mijn wenkbrauwen door. De huid moest
nog een week of vier gedeeltelijk aan
mijn voorhoofd blijven zitten, om de tijd
te hebben om aan te slaan op mijn neus.
Je hebt mensen die na zo’n operatie
binnen blijven, maar ik heb me niks van
de reacties aangetrokken. Het ging mij
erom dat ik beter werd. Ik zie er ook
liever fatsoenlijk uit, maar ik dacht: het
komt wel goed.’
Arnold heeft een reconstructie
van de neus gehad met huid van
zijn voorhoofd (voorhoofdslap) en
kraakbeen van het oor.

