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Psychopaat wordt
soms directeur
Zonder empathie kan de
wereld niet functioneren.
De nazi’s slaagden er echter
in dit hersengebiedje uit te
schakelen.
JULIE WEVERS

Z

even jaar oud was de vooraanstaande Britse geleerde
Simon Baron-Cohen toen zijn
vader hem vertelde dat de nazi’s lampenkappen maakten van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Sinds die tijd probeert BaronCohen, die zelf van Joodse origine is,
te begrijpen waarom er mensen bestaan die anderen behandelen als
objecten.
Deze mensen, zo betoogt hij in zijn
onlangs verschenen boek Nul empathie, een theorie van menselijke
wreedheid, moeten ten minste één
ding gemeen hebben: gebrek aan
empathie. “Mijn stelling is dat zich
in de hersenen een empathiegebied
bevindt,” zegt Baron-Cohen, hoogleraar psychiatrie en experimentele
psychologie aan de universiteit van
Cambridge. “En dat er veel factoren
zijn, omgevingsfactoren én biologische factoren, die ertoe leiden dat dit
gebied wel of niet goed functioneert.”
Baron-Cohen doet al dertig jaar onderzoek naar empathie. In zijn boek
zet hij zijn bevindingen helder uiteen. Daarnaast besteedt hij veel aandacht aan empathieonderzoek van
internationale geleerden op gebie-

den als psychologie, neurologie en
genetica.
Empathie is onmisbaar om mensen
goed te laten samenleven en bestaat
uit twee belangrijke onderdelen.
Cognitieve empathie is het vermogen te herkennen wat iemand denkt
of voelt, ook wel Theory of Mind genoemd. Affectieve empathie is het
vermogen hier op passende wijze op
te reageren. Bij mensen met psychiatrische stoornissen als psychopathie, narcisme of borderline, is het
empathiegebied defect, zo blijkt uit

Empathie kan tijdelijk
uitvallen bij mensen die
geen stoornis hebben
hersenscans. Heel vaak als gevolg
van misbruik en mishandeling in de
vroege jeugd.
Hoewel ze zijn oververtegenwoordigd in gevangenissen, kunnen psychopaten het maatschappelijk ook
juist ver schoppen. Bijvoorbeeld tot
de bekende snakes in suits in de top
van het bedrijfsleven. Baron-Cohen:
“Doordat hun cognitieve empathie
wel intact is, kunnen ze voorspellen
wat iemand denkt en voelt, en hierdoor zijn zij in staat te manipuleren.
Hierover voelen zij zich niet schuldig, omdat hun affectieve empathie
niet goed functioneert.”
Ook bij autisme is sprake van grote
problemen met empathie. Autisten
hebben niet alleen grote moeite met
het ‘lezen’ van emoties op iemands

gezicht, maar ook met het reageren
hierop. “Maar terwijl psychopaten
ervan genieten anderen van streek te
brengen, vinden autisten dit helemaal niet leuk en zullen zij hun gedrag ook meestal aanpassen als ze
erop worden gewezen,” zegt autisme-expert Baron-Cohen.
Bovendien heeft autisme ook positieve kanten. De matige empathische vermogens van autisten zijn
volgens de Britse wetenschapper
onlosmakelijk verbonden met hun
vaak excellente vermogen tot systematiseren. Innovatieve spullen –
van iPhones tot skateboards – zouden nooit zijn bedacht zonder dit
vermogen dat we bij autisten in uitvergrote vorm aantreffen, benadrukt hij.
Empathie kan ook tijdelijk uitvallen bij mensen die helemaal geen
stoornis hebben. En dan kan het nog
nuttig zijn ook. Baron-Cohen: “Bijvoorbeeld als je een indringer in je
huis tegenkomt die je gezin zou kunnen aanvallen. Dan kan je het je niet
permitteren je lange tijd in deze persoon te verplaatsen.”
Ook kan iemands empathie tijdelijk lager staan afgesteld onder sociale druk, of door de blinde wens te
gehoorzamen. Onduidelijk is volgens Baron-Cohen nog in hoeverre
mensen dit proces zelf in de hand
hebben. “Mogelijk kunnen wij leren
hier invloed op uit te oefenen,” zegt
hij. “Bijvoorbeeld als een propagandamachine je opdraagt de vijand te
haten. Dan kan je er bewust voor kiezen die informatie te negeren en de
vijand te zien als iemand die lijdt.”

Simon Baron-Cohen doet al 30 jaar onderzoek naar empathie.
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De tunnels van de Noord/Zuidlijn

NZ-lijn is reusachtig gat in de dijk
Speciale schuiven in de
startschacht moeten
voorkomen dat bij een
dijkdoorbraak op Noord
zomaar de binnenstad blank
komt te staan, of
omgekeerd. Een verkenning
van de tunnels van de
Noord/Zuidlijn.

kaar gelegen boortunnels af.
Twee weken geleden stonden de
deuren compleet opgebouwd in de
loods bij staalbouwer Jansen Venneboer in het Overijsselse Wijhe. De 30
ton zware segmentkeringen zijn inmiddels gedemonteerd en in delen
naar Amsterdam vervoerd. Vanaf
maandagavond wordt het passen en
meten om ze goed opgebouwd te krijgen in het caisson. De aannemers
hebben een strak draaiboek opge-

Een vreselijke hobbel in
het traject zou iedere
metroreiziger lanceren

AD TISSINK

J

e zou het niet meteen zeggen,
maar de Prins Hendrikkade is
een dijk. Niet zomaar een dijk,
maar een primaire waterkering.
Hij moet de stad beschermen tegen
extreem hoog water op het IJ. Onder
tal van bruggen hangen daarom
sluisdeuren om de dijk bij een dreigende watersnood compleet te kunnen sluiten.
Pal voor het Centraal Station is in
die dijk het caisson afgezonken, van
waaruit de boormachines Noortje en
Gravin twee jaar geleden vertrokken.
De tunnelbuis die ze achterlieten, is
eigenlijk een reusachtig gat in de
dijk. Waterschappen worden al zenuwachtig van een elektriciteitsleidinkje door een waterkering; de tunnel van de Noord/Zuidlijn moet de

Kanteldeuren sluiten bij watersnood de Prins Hendrikkade, een dijk, af.
waterbeheerders welhaast tot wanhoop hebben gedreven.
Nu doorsnijdt de Noord/Zuidlijn
wel op meer plaatsen dijken. Op
Noord bijvoorbeeld ter hoogte van
de Sixhaven. Daar zijn grote stalen
hefdeuren geplaatst. Ook op de De
Ruyterkade komen hefdeuren, die in
geval van nood naar beneden zakken en de tunnel hermetisch sluiten.

Voor zulke deuren ontbreekt de
ruimte op de Prins Hendrikkade.
Daar moesten de bouwers iets bedenken wat minder hoogte nodig
heeft. Begin mei startte aannemer
Heijmans Civiel met de montage van
twee grote gekromde deuren. Via
zware frames kunnen die draaien
om een scharnier. Zo sluiten zij in
tijd van watersnood de twee naast el-

steld, om alle stukjes van de puzzel
straks precies in elkaar krijgen.
Op papier hebben ze de operatie
volgens hoofduitvoerder Adriaan
Ballemans van Heijmans al wel tien
keer uitgevoerd. Nu moet het in het
echt gebeuren.
De noodzaak van waterkeringen in
tunnels is volgens Ballemans niet
uniek voor Amsterdam of de NoordZuidlijn. Bijna elke tunnel in de zompige Nederlandse bodem kan als een
soort hevel gaan werken, waardoor
water van de ene kant naar de andere kant stroomt. Bij een dijkdoorbraak op Zuid-Beveland zou zonder

maatregelen via de Westerscheldetunnel zomaar heel Zeeuws-Vlaanderen onder kunnen lopen.
De Westerscheldetunnel is geen
metrobuis maar een verkeerstunnel,
en daarbij wordt het gevaar meestal
geweerd met een zogeheten kanteldijk. Dan wordt er een dijk rondom
de in- en uitgang van de tunnel gelegd die net zo hoog is als de waterkeringen rondom het gebied zelf.
Omdat autowegen toch vaak op een
verhoogd talud lopen, merken automobilisten dat nauwelijks bij het inof uitrijden van de tunnel.
Bij de tunnelbuizen voor de NoordZuidlijn is een kanteldijk geen optie.
Die zou een vreselijke hobbel in het
traject opleveren die iedere metroreiziger van zijn stoel zou lanceren.
Vandaar die omslachtige schuiven,
die ook nog eens goed onderhouden
moeten worden. De dienst NoordZuidlijn gaat twee keer per jaar
proefsluitingen uitvoeren om te controleren of ze het nog doen. Terwijl
de kans dat waterkeringen echt nodig zijn volgens Ballemans bijna nihil is. “De sluizen bij IJmuiden zouden het moeten begeven, in combinatie met een hoge waterstand op de
Noordzee en een storm die het water
hoog opstuwt op het IJ. De kans daarop is verwaarloosbaar, maar zo mag
je natuurlijk niet redeneren in waterschapsland.”

