
I n het titelverhaal van de verzamel
bundel The Empathy Exams beschrijft de 
Amerikaanse auteur Leslie Jamison 

haar bijbaan als medisch acteur voor artsen 
in opleiding. Ze moet ziektes veinzen. Zich 
volgens de normen gedragen die zijn vastge
steld voor haar aandoening, zodat studenten 
geneeskunde erachter kunnen komen wat 
haar mankeert. Jamison neemt haar per uur 
betaalde bijbaantje heel serieus en eist van 
zichzelf dat ze zich volledig inleeft in ander
mans pijn, en deze pijn volledig begrijpt. 
Maar kan dat wel? Voelen we écht mee? 
Vastberaden om de essentie van pijn te be
grijpen verdiept de jonge auteur (30) zich in 
haar eigen ervaring met lichamelijk leed en 
in een breed scala aan onderwerpen, van 
armoedetoerisme tot fantoomziektes, van 
straatgeweld tot realitytv, van ziekte tot 
opsluiting. 
The Empathy Exams kwam in de eerste week 
van verschijning meteen binnen in de top 
tien van de New York Times Best Sellers List.  

De literaire essays van Leslie Jamison verschenen 
bij Hollands Diep als Examens in empathie, in 
vertaling van Lucie Schaap en Maaike Bijnsdorp. 
De auteur geeft op uitnodiging van het John 
Adams Institute op 2 juni een lezing in Amsterdam, 
20.00 uur, People’s Place, Stadhouderskade 5.  
Moderator: Ellen de Bruin.  
www.john-adams.nl/leslie-jamison

Kristen Radtke is schrijver en illustrator. Ze is 
hoofd marketing en publiciteit van Sarabande 
Books en werkt momenteel aan een graphic 
memoir over moderne ruïnes en verlaten plekken. 

Kristen Radtke tekende 
een visuele recensie van 
Leslie Jamisons collectie 
essays, The Empathy Exams: 
‘Een transformatief essay 
op zijn best.’ 

Je inleven in 
andermans 
pijn

360  | Amsterdam

Leslie Jamison vertelt niet waarom we empathie koesteren, en zelfs niet of we daar wel echt toe in staat zijn.

Ze onderwerpt de onderbuik 
van de empathie aan zo'n 
grondige ondervraging, dat je 
haar onderzoek naar de manier 
waarop we moeite doen om 
uiting geven aan wat ons het 
meeste raakt, tekort zou doen 
als je het zou terugbrengen tot 
één enkele conclusie.

In het eerste essay van het boek 
doet Jamison verslag van haar 
tijd als medisch acteur. Ze moet 
aan studenten geneeskunde-
specifieke symptomen uitleggen, 
en hun prestaties evalueren.

LESLIE JAMISON

EEN RECENSIE DOOR KRISTEN RADTKE

E X A M E N S  I N  E M P A T H I E

In haar essays lijkt Jamison ons te willen vertellen dat we in ieder deel van ons lichaam  
een onverklaarbaar verdriet kunnen herbergen - een verdriet dat voor iemand die ons 
op de vloer ziet kronkelen niet voorstelbaar is .

Wat roept u als u 
een toeval heeft?

Ik weet het niet.

M a a r  i k  m e e n  a l l e s  w a t  i k  z e g .

De rol die ze telkens speelt is die van Stephanie Phillips, een jonge vrouw die lijdt aan toevallen, 
veroorzaakt door het verdriet over de dood van haar broer.

En bekijkt de manier waarop we 
proberen dat te compenseren.

Ze beweegt zich in de ruimte tussen 
het private en het publieke lijden, om 
te onderzoeken hoe we ons voelen.

Het ‘hoe' van dat gevoel.

Hoewel het verfrissend is dat Jamison geen kant-en-klare antwoorden of oplossingen heeft, biedt 
ze wel hoop -  voor wat we elkaar verschuldigd zijn, voor wat we elkaar misschien kunnen geven.

Exa m ens i n e m p athi e is een transformatief essay op zijn best, dat precies op tijd komt.©
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Fragment uit Examens in Empathie:

‘Medisch acteren werkt als volgt: we krijgen een 
script en een papieren ziekenhuishemd. We krijgen 
dertien dollar vijftig per uur. De scripts zijn tien tot 
twaalf pagina’s lang. Daarin wordt geschetst wat er 
mis is met ons, niet alleen waar we pijn hebben, 
maar ook hoe we die pijn tot uitdrukking brengen. 
Er staat in hoeveel we moeten prijsgeven en wan-
neer. We worden geacht de antwoorden volgens een 
bepaald protocol te onthullen. De scripts duiken 
diep in ons fictieve leven: hoe oud onze kinderen 
zijn, welke ziektes onze ouders hebben, hoe de 
vastgoedbedrijven en grafisch ontwerpbureaus van 
onze echtgenoten heten, hoeveel we het afgelopen 
jaar zijn afgevallen, hoeveel alcohol we wekelijks 
drinken. Mijn specialiteit is Stephanie Phillips, een 
vrouw van 23 die lijdt aan een zogenaamde conver-
siestoornis. Ze rouwt om de dood van haar broer en 
haar verdriet manifesteert zich in toevallen. Ik had 
nog nooit van deze stoornis gehoord. Ik wist niet 
dat je van verdriet stuiptrekkingen kon krijgen. Het 
is de bedoeling dat zij dat evenmin weet. Het is niet 
de bedoeling dat ze denkt dat de toevallen iets met 
haar verlies te maken hebben. 

stephanie phillips
Psychiatrie
sp-trainingsmateriaal
Samenvatting: Je bent een drieëntwintigjarige 
patiënte die lijdt aan toevallen zonder herkenbare 
neurologische oorzaak. Zelf heb je geen herinnering 
aan je toevallen, maar anderen hebben je verteld 
dat je daarbij schuim om de mond krijgt en obsce-
niteiten schreeuwt. Je voelt een toeval doorgaans 
aankomen. De toevallen zijn twee jaar geleden 
begonnen, kort nadat je oudere broer in de rivier 
is verdronken, iets voorbij de Bennington Avenue 
Bridge. Hij was na het indrinken voorafgaand aan 
een footballwedstrijd met zijn dronken hoofd gaan 
zwemmen. Jullie werkten allebei bij dezelfde mid-
getgolfbaan. Dezer dagen werk je helemaal niet. 
Dezer dagen doe je al met al niet veel. Je bent bang 
dat je in het openbaar een toeval krijgt. Geen arts 
heeft je tot nu toe kunnen helpen. Je broer heette 
Will. 
Medicatiehistorie: Je gebruikt op dit moment 
geen medicijnen. Je hebt nooit antidepressiva 
geslikt. Je hebt nooit gemeend die nodig te hebben. 
medisch verleden: Je hebt nooit ernstige proble-
men met je gezondheid gehad. Het ergste wat je 
is overkomen, is een gebroken arm. Will was erbij 
toen dat gebeurde. Hij heeft een ambulance gebeld 
en ervoor gezorgd dat je rustig bleef tot die kwam.
(...) 
Zodra het consult van een kwartier om is, verlaat de 
medisch student de kamer en vul ik een evaluatie-
lijst in over zijn of haar optreden. Het eerste deel is 
een controlelijst: Welke cruciale informatie wist hij/
zij boven tafel te krijgen? Welke cruciale informatie 
liet hij/zij onbesproken? Het tweede deel bestrijkt 
betrokkenheid. Punt 31 wordt algemeen beschouwd 
als de belangrijkste categorie: ‘Verwoorde empathie 
voor mijn situatie/probleem’. 
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