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Waarom associëren wij in een bepaalde context een abstract begrip zoals
'liefde' met warmte of zelfs met de nabijheid van een dierbaar persoon? Is
dit iets wat wij meekrijgen met onze geboorte of is de associatie aangeleerd,
bijvoorbeeld door het opgroeien in een warme, liefdevolle omgeving? In het
proefschrift Grounding social relations van Hans IJzerman worden deze vragen
vanuit verschillende theoretische invalshoeken aan de orde gesteld en soms
op originele wijze beantwoord.

Eén van die invalshoeken is de Conceptual Metaphor Theory van Lakoff
en Johnson. Volgens deze theorie hebben abstracte begrippen en metafo-
ren hun basis in meer concrete ervaringen. Begrippen als liefde, affectie of
sociale nabijheid komen voort uit vroege persoonlijke ervaringen waarin
liefde samengaat met ervaringen van fysieke lichaamswarmte van de moeder
en haar nabijheid, liefde en geborgenheid. De associaties tussen abstracte
begrippen en concrete ervaringen zijn aangeleerd en asymmetrisch: een
concrete ervaring van lichaamswarmte activeert ook het abstracte concept
'liefde', maar het abstracte concept kan niet de concrete ervaring activeren.

IJzerman heeft dergelijke activaties van concrete ervaringen in een aantal
studies op een creatieve manier onderzocht door de associatie tussen warmte
en affectie in de context van sociale relaties te plaatsen. In een aantal studies
stond de vraag centraal in hoeverre affectie verband hield met warmte. Dit
werd onderzocht in een aantal experimenten waarin proefpersonen de
sociale nabijheid van bekenden beoordeelden terwijl ze aan een tempera-
tuurmanipulatie werden blootgesteld. Deze bestond uit het ogenschijnlijk
toevallig vasthouden van een kop met een warme of koude drank tijdens het
experiment. Na het vasthouden van de warme kop bleken proefpersonen
meer overlap te ervaren met bekenden en daarmee meer sociale nabijheid
dan na het vasthouden van de koude kop.

Een ander nieuw element in het proefschrift van IJzerman was om empi-
rische ondersteuning te vinden voor bi directionele in plaats van asymmetri-
sche relaties. Abstracte concepten zoals sociale nabijheid of eer zijn niet uit-
sluitend verankerd in concrete ervaringen, maar kunnen ook zelf ervaringen
oflichaamshoudingen sturen. IJzerman onderzocht dergelijke wederzijdse
effecten bij culturele normen en lichaamshouding in eerculturen. In de
eercultuur staan de puurheid van de ongehuwde vrouwen de potentie van de
man voorop. In een experiment moesten proefpersonen een taak uitvoeren
waarin woorden gerelateerd aan eer voorkwamen. Tegelijkertijd moesten zij

Voor mensen die door een beroerte worden
getroffen, verandert alles. Cognitie, stemming
en gedrag gaan achteruit, en om te kunnen re-
valideren hebben zij veel tijd en therapie nodig.
Revalidatieteams hebben vaak echter beperkte
middelen tot hun beschikking. Het programma
Laurens Therapeutisch Klimaat - uiteengezet
in dit boek - schept een continu revalidatie-
klimaat, waarin revalidanten telkens worden
gestimuleerd om dát te oefenen wat nodig is
om zo zelfstandig mogelijk te revalideren. Op
dat laatste ligt de nadruk: de revalidant moet
zelfleren toepassen wat hij in de therapieën
heeft geleerd. (JVG)
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