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Dr. Beeker

Empathie en sympathie
Een tijd geleden las ik een stukje over een studie die is gedaan onder 'hogere' zoogdieren. De vraagstelling 
was; zijn hogere zoogdieren in staat om behoudens empathie ook sympathie te tonen? De gedachte aan dit 
stukje speelde twee weken terug door mijn hoofd en dat laat me niet los.

Alvorens wat dieper op dat 
onderwerp in te gaan eerst even 
wat over de aanleiding: we hebben 
een nieuwe hond erbij; Kees, onze 
oudste hond, is bijna twaalf en dat 
is voor een Golden (non) Retriever 
een respectabele leeftijd. Ze tobt 
wat met haar gewrichten en loopt 
niet meer zo hard. Als een andere 
hond aan haar wil snuffelen, begint 
ze te blaffen, omdat ze bang is dat 
het pijn doet misschien. In ieder ge-
val, mijn vrouw heeft mij, na weken 
hartverscheurende puppieplaatjes 
te hebben getoond, zo gek gekregen 
en dus zijn we sinds een paar weken 
de gelukkige eigenaars van een 
derde hond. 

Door die hond lopen we nu op de 
meest onmenselijke tijdstippen 
(vroeg!) met de drie honden. Nu 
kwamen we onder aan de dijk, waar 
het een hondenlosloopgebied is, 
laatst voor de tweede keer een man 
met hond tegen. De hond wordt 
angstvallig aan de lijn gehouden en 
de man roept dreigend dat “als we 
die van ons niet aanlijnen, hij die 
van hem wel los laat en dan zullen 
we eens zien wat er gebeurt”. 
De eerste keer was ik eigenlijk 
overdonderd en liet hem doorlopen, 
maar deze keer liep ik naar de man 
toe en stelde op rustige toon dat 
hij de hond inderdaad beter los kon 

laten, dat gaat namelijk veel beter. 
Aangelijnde honden kunnen best 
agressief tegen elkaar zijn, want ze 
kunnen namelijk wel empathie to-
nen en ook sympathie, maar in een 
hondenroedel is de sterkste de baas 
en dat is niet de hond aan de lijn.

Maar nu begon de baas van de hond 
te fulmineren, al scheldend trok hij 
de hond vooruit en maakte mij on-
dertussen uit voor een nauwelijks te 
reproduceren reeks van aangeboren 
en verworven ziektes, aangeboren 
afwijkingen en een scala van on-
dervormen in het dierenrijk. Ik was 
niet van plan om hem van repliek 
te dienen en liep dus rustig achter 
hem aan, hem ondertussen rustig en 
beschaafd vragend wat hem nou ei-
genlijk zo stoorde. De man stak snel 
een straat over en stak bij wijze van 
afscheid zijn middelvinger op.

Ik was eigenlijk helemaal uit het 
lood geslagen, het betrof hier toch 
een mens, de opperorde van de 
zoogdieren, en dat ook nog van 
middelbare leeftijd! Ik heb de 
man daarna niet meer gezien, voor 
mij had hij als opperzoogdier wel 
afgedaan, maar begon ondertus-
sen wel te twijfelen aan dat eerder 
vernoemde onderzoek.

Want wat bleek in dat onderzoek?
Olifanten en Chimpansees zijn, in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld 
Makaken, heel goed in 
staat tot het voelen 
van empathie en ze 
zijn ook nog eens in 
staat tot het tonen van 
sympathie!
Empathie is in 
feite het 
ver-

mogen geraakt te worden door iets 
wat de ander wordt aangedaan, 
ik heb pijn en jij voelt dat ook een 
beetje.
Sympathie betekent dat je met dat 
gevoel iets doet ten behoeve van 
de ander, je kunt de pijn voelen 
en vervolgens, zoals een hond zijn 
baasje likt als hij verdriet heeft, 
kan jij een actie ondernemen om 
de ander te troosten of te helpen.

Makaken kunnen dat 
waarschijnlijk niet, een 

voorbeeld toont 
een groep 

Maka-
ken 
waar-

bij de ouders de rivier oversteken 
en de jongeren achterblijven op 
de oever. Ze staan te roepen en 
te schreeuwen omdat ze ook over 
willen maar niet durven. De ouders 
wachten wel maar komen niet 
helpen. Wel empathie maar geen 
sympathie.

Voor mijn 'close encounter' was ik 
in de veronderstelling dat mensen 
per de!nitie tot beide emoties 
in staat waren, nu denk ik dat er 
onder mensen ook makaken voorko-
men. En dat liet me dus niet los.
Jaco Beeker
www.drbeeker.nl
info@drbeeker.nl

Juffendag voor groep 6C van de Sint Jozefschool
Ideaal weer om je verjaardag lekker buiten te vieren. Maandag jl.vierden juf Maura en juf Lieke van groep 6C van de 
Sint Jozefschool hun verjaardagen. In de klas werden de cadeaus uitgepakt en na wat gegeten en gedronken te hebben, 
werd de hele groep door behulpzame ouders afgezet bij eiland 1. Wat een feest: op een schooldag de hele dag doorbren-
gen met zwemmen, spelen en graven in het zand! Af en toe even op de handdoek om in te smeren, een broodje te eten 
en wat te drinken. Het was genieten. Op school nog een lekker ijsje als afsluiting van een geweldige dag.

Millenniumconcert brengt  800 euro op
Zingen voor een betere wereld
Afgelopen dinsdagavond kon een volle kerkzaal van Kerkelijk Centrum 
de Rank genieten van een geslaagd Millenniumconcert Dit terwijl het een 
warme zomeravond betrof met voetbal op de buis.
Onder de bezielende begeleiding van hun dirigent Jan Verhoef brachten 
beide koren een inspirerend programma ten gehore.
Het familie koor Ichthus uit Katwijk bracht muziekstukken die nog niet 
veel in Nederland zijn uitgevoerd. Het koor kenmerkt zich door een 
unieke samenstelling en klank.

Het organiserende Chr Mannenkoor Immanuel liet onder de stimulerende 
begeleiding van Peter Bontje op piano en plaatsgenoot Nienke Zaal op 
pan"uit horen dat zij onder hun nieuwe dirigent duidelijk gegroeid zijn. 
Vooral de swingende negrospirituals brachten het publiek tot enthousiasme.
De inzameling voor de Stichting Welzijn Wajir en de Stichting Aqua Viva 
beide geïnitieerd en bestuurd door plaatsgenoten bracht het mooie 
bedrag van 800 euro op.

www.nieuwbouw-de-ronde-venen.nl en www.nieuwbouw-abcoude.nl.

Het meest complete overzicht van nieuwbouw-
woningen in De Ronde Venen en Abcoude
Op zoek naar een nieuwbouwwoning in De Ronde Venen of Abcoude? Kijk dan eens op nieuwbouw-de-ronde-
venen.nl en nieuwbouw-abcoude.nl. Hier vindt u alle relevante informatie over nieuwbouw: huizen en apparte-
menten, koop en huur. En niet alleen actuele nieuwbouw, maar ook toekomstige projecten. Zo kunt u gemak-
kelijk de ontwikkelingen volgen.

Nieuwbouw-de-ronde-venen.nl en 
nieuwbouw-abcoude.nl is een initia-
tief van Nieuwbouw-Nederland. Op 
Nieuwbouw-Nederland vindt u ruim 
240.000 nieuwbouwwoningen: de 
grootste nieuwbouwsite van Neder-
land. Met nieuwbouwprojecten van 
alle makelaars, projectontwikkelaars, 
woningcorporaties en gemeenten. 
De informatie is steeds actueel en 
compleet. U ziet de projecten op 
een overzichtskaart zodat de locatie 
duidelijk is. U kunt vrijblijvend infor-
matie aanvragen over de voortgang 
van projecten waar uw belangstelling 
naar uitgaat.  
“De ervaring leert dat belangstel-
lenden voor een nieuwbouwwoning of 
-appartement zich uitgebreid willen 
oriënteren en voorbereiden”, licht 
directeur Arjan Veelers toe. “Dan 
moet je in één keer alle relevante 
bijzonderheden bij elkaar hebben, 
zodat je weet wat er op de markt is 
en wat er nog aankomt. Dán kun je 
verantwoord plannen en besluiten.”

Onafhankelijk
Hij benadrukt dat Nieuwbouw-
Nederland volledig onafhankelijk is. 
“We zijn geen marktpartij en we 
hebben geen banden met project-
ontwikkelaars. Dat willen we niet: 

Nieuwbouw-Nederland is er voor de 
consument. Uw privacy is gewaar-
borgd, ook als u zich via de website 
inschrijft. Niemand krijgt ongevraagd 
brochures in de bus.”

Aandacht voor uw woonwensen
De sites bieden meer dan woningen 
alleen. Vindt u bijvoorbeeld dat er 
in de regio te weinig bungalows of 
appartementen zijn? Via de enquête 
op nieuwbouw-de-ronde-venen.nl en 
nieuwbouw-abcoude.nl kunt u laten 
weten wat uw woonwensen zijn. Dat 
is uniek, niet eerder werd de mening 
van u als toekomstige bewoner struc-
tureel in kaart gebracht. Nieuwbouw-
Nederland zorgt dat u wensen terecht 

komen bij gemeenten, ontwikkelaars 
en corporaties. Op deze manier heeft 
u als consument voor het eerst de 
mogelijkheid om de markt naar uw 
hand te zetten. 

Nieuwbouwcalculator
Er komt veel kijken bij het kopen, 
bouwen en inrichten van een nieuw-
bouwwoning. Om woningzoekenden 
verder van dienst te zijn, heeft de 
website een nieuwbouwcalculator. 
Die helpt u alle denkbare kosten-
posten verantwoord te ramen, zodat 
u weet waar u aan toe bent. 
Nieuwsgierig geworden? Kijk eens 
op nieuwbouw-de-ronde-venen.nl 
en nieuwbouw-abcoude.nl.


