Somberheid in (Inter)actie
De Constructie van, en reactie op, Neerslachtigheid en de Neerslachtigen in Alledaagse
Gesprekken.
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Inleiding & Voorlopige Vraagstelling
Ik doe een onderzoek naar de wijze waarop mensen omgaan met uitingen en gevoelens van
neerslachtigheid. De focus is op de dagelijkse praktijken en de manier waarop mensen
betekenis geven in interacties. Neerslachtigheid en zijn extreme vorm depressie zijn geen
vaste begrippen, maar een categorie waarvan meerdere definities bestaan. Dit betekent niet
dat het geen ‘echte’ aandoening is, maar enkel dat het woord op meerdere manieren gebruikt
wordt, en er geen consensus is over wat neerslachtigheid en depressie precies inhouden. Dit
onderzoek gaat over de verschillende gezichten van depressie en neerslachtigheid in het leven
van alledag, en de manier waarop mensen hiermee omgaan in gesprekken. Ik ga dieper in op
de ‘taal’ van somberheid. Denk daarbij aan de woorden, redeneringen, concepten, metaforen
en synoniemen waarmee mensen somberheid beschrijven. Ook ben ik geïnteresseerd in de
verschillende narratieven en manieren van redeneren die mensen gebruiken. Dit brengt mij tot
de volgende vragen: Hoe praten mensen over somberheid en sombere mensen? Wat is de
functie van het label Depressie in het gesprek?

Methode
De onderzoeksmethode gebruikt bij dit onderzoek is het “everyday life diary”, zoals
toegepast door Danforth en Navarro (2001). Hierbij verzamelt een grote groep onderzoekers
alles wat mensen uit hun omgeving zeggen over neerslachtigheid. Gesprekken worden
geobserveerd en gerapporteerd. De onderzoekers gaan niet actief op zoek naar aan depressie
gerelateerde zaken, en nemen op natuurlijke wijze deel aan de gesprekken. Het is de
bedoeling dat de data representatief is voor hoe er in de omgeving van de onderzoekers over
depressie gepraat wordt. Het gaat hier dus om ‘naturally occurring data’, oftewel data die
voorkomt uit interacties die niet in het kader van onderzoek zijn begonnen of voortgezet.
Alles waarbij min of meer letterlijk het woord depressie of een synoniem werd gebruikt is
gerapporteerd. Gesprekken waarin duidelijk was dat het over neerslachtigheid ging zijn ook
gerapporteerd. Ik maak gebruik van ‘theoretical sampling’, waarbij ik die waarnemingen uit
de data selecteer, die vanuit het oogpunt van mijn onderzoeksvragen relevant zijn. Ik werk
‘from the bottom up,’ oftwel inductief. Ik wil een ‘grounded theory’ ontwikkelen door te
beginnen met open coderen en vervolgens thema’s te isoleren en uit te werken, naar de
methode van Glaser en Strauss. Ik heb natuurlijk een bepaalde theoretische bril op, en wil
mijn onderzoeksvraag beantwoorden, maar ik probeer me te laten leiden door de data.

Theoretisch kader en Probleemstelling
Een van de vragen die ik wil beantwoorden is: Hoe praten mensen over somberheid en
sombere mensen? Danforth en Navarro (2001) hebben deze vraag beantwoord voor ADHD in
plaats van somberheid. In hun fragmenten vonden zij 5 interpretatieve thema’s/manieren van
praten over ADHD. Ik heb te weinig data (19 geschikte gesprekken) om narratieve themas te
bepalen. In plaats daarvan ga ik op zoek naar zaken waar mensen het niet over eens zijn, de
probleemgebieden. Als depressie als concept pas in interactie betekenis krijgt dan moet er
enige mate van meningsverschil plaatsvinden over de inhoud en de toepassing van het concept
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in alledaagse gesprekken van leken. Dehue (2008) vindt in het Nederlandse publieke discours
bijvoorbeeld twee manieren om naar depressie te kijken: het psychosociale model, volgens
welk depressie iets is van de hele persoon veroorzaakt door treurige verhalen, en het
entiteitsmodel of biologische model, volgens welk de persoon los staat van de stoornis en
waar de depressie veroorzaakt wordt door lichamelijke factoren. Deze modellen conflicteren
met elkaar over de oorzaak van depressie en de link tussen depressie en de persoon. Ik ga op
zoek naar conflicten over deze en andere zaken. Ik herformuleer mijn vraag “Hoe praten
mensen over somberheid en sombere mensen?” tot “Hoe verschillen mensen van mening over
somberheid?”.
De gerelateerde vraag die ik wil beantwoorden is: Wat is de functie van het label depressie in
het gesprek? Danforth en Navarro zien het gebruik taal in gesprekken als volgt: “We view
language use as instances of social practices that construct individual and group identities.”
(2001: 169). Een zeer directe manier waarop identiteit kan worden geconstrueerd is door het
labellen en/of stigmatiseren van een (niet aanwezig) individu. Ik herformuleer mijn vraag
“Wat is de functie van het label depressie in het gesprek?” tot “Hoe wordt het label depressie
gebruikt bij het construeren van individuele identiteit in alledaagse gesprekken?”.

Resultaten
Diagnose door Leken
Uit mijn data blijkt dat in 17 van de 19 geanalyseerde gesprekken sprake was van labelling. Er
zijn veel verschillende labels mogelijk voor somber gedrag. Enkele voorbeelden zijn: niet
lekker in je vel zitten, burn-out, dipje, een beetje depressief, depressief, chronisch depressief.
Zie figuur 1 voor alle labels en symptomen.
Danforth en Navarro (2001: 169) schrijven dat mensen gebruik maken van geleende
woorden uit het medische discours om ADHD te beschrijven. Deze geleende woorden zie ik
bij praten over somberheid ook: erfelijk depressief, manisch depressief, chronisch depressief,
burn-out. Danforth en Navarro schrijven over het gebruik van medische woorden dat:
“Although the medical discourse of ADHD attemtpts to set clear boundaries on how language
should be taken to be meant, the social experience of lay-persons that triggers the
appropriation of that discourse seems to undergo redefinition as it gets appropriated in
everyday activity” (2002: 176). Termen uit het medische discours worden in gespreken over
depressie ook geherdefinieerd. Voorbeelden zijn: “neiging tot depressieve buien”, “een beetje
depressief” en “psychisch niet goed”.
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Figuur 1: Leek-diagnose
Danforth en Navarro vonden bovendien in hun data dat: “speakers have to deal
somehow with the concepts and terms created by medical and other health-proffesionals”. Dit
is in mijn data niet het geval. Meerdere labels (dipje, er helemaal doorheen zitten, niet lekker
in haar vel, het gaat echt niet goed) komen niet uit het medische discours, en zijn ook geen
aanpassing op, of weerstand tegen dit discours. Hetzelfde geldt voor veel van de symptomen
(huilen, geen zin om te daten, helemaal niks doen, van slag, in de knoop). Zeker niet alle
gesprekken en alle sprekers maken gebruik van het medische discours om somberheid te
interpeteren.
Hoe moeten we het veelvuldig voorkomen van diagnosticeren door leken in alledaagse
gesprekken interpreteren? Uit de gesprekken komt naar voren dat er een grote drive is om
somberheid en verdriet van zelf en van anderen te duiden. Somberheid of verdriet wordt
besproken als iets abnormaals en het is voor de sprekers belangrijk er een label op te plakken.
Dehue (2008) stelt dat de interpretatie van somberheid verschilt per context, en dat het in onze
huidige samenleving wordt gezien als ‘ziekte’, iets dat onaanvaardbaar is en op te lossen. In
de gesprekken die ik heb geanalyseerd is somberheid echter niet altijd onaanvaardbaar, of dit
zo is wordt vastgesteld tijdens het gesprek. Dit gebeurt door het stellen van een diagnose,
uitgevoerd door de gesprekspartners.
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Een voorbeeld hiervan is te zien in dit gesprek:
Voordat het gesprek begint voeren R en J een gesprek over drugs. Daarop haakt V in.
V: “Jullie kennen C toch wel [een vriendin van V]? Twee weken geleden ging het niet zo goed
met haar. Ze had echt nergens meer zin in.. .geen zin om uit bed te komen, geen zin om naar
college te gaan, geen zin om iets leuks te doen… gewoon nergens zin in. Het leek echt op een
burn-out of depressie ofzo.”
(M onderbreekt het verhaal van V)
M: “Maar had ze niet gewoon even een dipje? Want ze heeft ook wel echt heel hard gewerkt
de afgelopen tijd toch?”
V: “Ja, uiteindelijk duurde het toen ook maar een week en toen ging het weer beter, dus het
was ook geen depressie of burn-out want dat duurt veel langer. Dus toen dacht ze dat het
misschien door drugs kwam, want ze had de afgelopen maand veel feestjes gehad waar ze wat
had gebruikt..en daar kun je je ook wel een beetje zo van gaan voelen.”
M: wow echt..
Het gesprek gaat daarna over op een geheel ander onderwerp .

Uit dit fragment blijkt dat somberheid wel aanvaardbaar is als het ‘gewoon even een dipje’ is..
Na een claim dat iemand somber is volgt in de gesprekken altijd een bepaling van de ernst van
de somberheid doormiddel van vragen en voorbeelden. Mijn interpretatie is dat somberheid
door leken wordt gezien als risicofactor voor een psychische stoornis. Somberheid is een
gezondheidsbedreiging. Men vindt het nodig om de somberheid in context te plaatsen en te
bepalen of er gevaar op depressie aanwezig is. Gerard de Vries schrijft over risicos in onze
samenleving: “Tegenwoordig zijn wij geneigd risicos in de eerste plaatrs te zien als kans op
verlies, in alle domeinen van het leven. [..] We zijn ons ook bewust van veel minder
berekenbare risicos, zoals de kans op borstkanker of de kans op overlijden bij een operatie.”.
(De Vries, 2005: 8). Wat blijkt? We zijn ons ook heel erg bewust van de kans op depressie bij
onszelf en bij mensen uit onze naaste omgeving en gespits op het signaleren van
risicosfactoren en symptomen.
We houden via het stellen van diagnoses “psychisch toezicht” op elkaar, “dat ons
voortdurend voorhoudt wat er mentaal nog aan schort” (Dehue, 2008: 257). Dit psychsiche
toezicht dient niet alleen om symptomen te signaleren en zo ziekte bij anderen te voorkomen
en/of te genezen, maar ook om abnormaal gedrag te verklaren en veroordelen. Dehue schrijft:
“Zoals we geen rimpels in de huid meer mogen hebben, zo geldt dat voor rimpels in de geest;
zoals hangende oogleden onaanvaardbaar zijn, zo geldt dat voor hangende schouders en zoals
scheve tanden niet meer kunnen, zo geldt dat voor een scheef karakter.” (2008: 2757). In de
gesprekken werden een apart karakter en/of vreemd gedrag expliciet of impliciet gelabeld als
depressie, en tegelijkertijd ook verklaard door depressie. Depressie werd onder andere als
verklaring en oorzaak gegeven voor: langdurig verdriet, het niet aannemen van een huis, een
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break-up, ruzie, het missen van muziek, niet drinken, somatische klachten en nergens zin in
hebben. Hierbjij wordt dit gedrag niet aangenomen als acceptabel onderdeel van het karakter
maar geframed als probleem, namelijk een (mogelijke) psychische stoornis.
Het verklaren van abnormaal gedrag van een afwezige partij met depressie wordt ook
gebruik om het eigen gedrag van sprekers te verantwoorden tegenover de andere deelnemers
aan het gesprek. De labelling is een manier om een meningsverschil en/of mislukte interactie
te verklaren zonder dat men zelf schuld op zich moet nemen. Verantwoordelijkheid wordt
gelegd bij de depressie en de spreker is niet meer sociaal verplicht om het meningsverschil op
te lossen. Voorbeelden van gedrag dat wordt verantwoord door de afwezige als depressief te
labbellen zijn: slechte mening over een gemeenschappelijke vriend geven, iemand niet willen
laten invallen, het contact met een gemeenschappelijke vriend laten verwateren, irritatie uiten,
het niet geloven van een verklaring voor gedrag gegeven door de afwezige persoon, geen hulp
bieden, iemand vermoeiend vinden. Dit gedrag kan een negatieve weergave geven van de
spreker. Om dit te voorkomen labelt de spreker de ander uit het meningsverschil als
depressief. De ander word gestigmatiseerd. Westerbeek en Mutsears schrijven over stigma:
“Stigma can be understood as the social rejection of a person or a group of people for being
different in a negative way, for deviating from the norm, which, in a Western culture, is
generally to be an optimistic and a vigurously ambitious striver for success. The concept of
stigma is loaded with moral overtones.” (2008: 26). Depressie als stigma wordt in mijn data
gebruikt om iemand te schetsen als onredelijk en moeilijk om mee om te gaan. De morele
boodschap is dat het probleem tussen spreker en afwezige danwel de schuld is van de
depressie danwel van de persoon met de depressie.
Meningsverschillen in Gesprekken rondom Depressie
In de 19 gesprekken waren er 10 incidenten van meningsverschil en in slechts 6 van de
gesprekken was er een duidelijke concensus over de betekenis van depressie. De helft van de
meningsverschillen gingen direct over de betekenis van depressie. Het waren
meningsverschillen over: het wel of niet bestaan van chronische depressie, het morele oordeel
over iemand die niet tegen depressieve buien van zijn partner kan, depressie als iets wat je
bent of iets wat je wordt door sociale omstandigheden, en meningsverschillen over
medicijnen. Bij de meningsverschillen over medicijnen (anti-depressiva) werd het volgende
aangehaald: de onwenselijke bijwerkingen van medicijnen, “van pillen knap je op”, pillen als
probleem op zich, de onwenselijkheid van misbruik van medicijnen en de onwenselijkheid
van het levenslang slikken van medicijnen. Aan deze meningsverschillen is te zien dat er
onder leken nog geen consensus is over wat depressie is, wat de oorzaak is, en wat de rol
moet zijn van medicijnen. Zowel onderdelen van het psychodynamische model (chronische
depressie bestaat niet, en je moet meer doen dan alleen pillen slikken om beter te worden) als
het entiteitsmodel (depressie als iets dat je bent, van pillen knap je op) worden aangehaald.
Depressie is onder leken nog in beweging en mensen hangen verschillende narratieve thema’s
aan.
De tweede helft van de meningsverschillen draaien om de labelling van
gemeenschappelijk kennissen of van een van beide sprekers zelf. Voorbeelden van conflicten
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zijn: afwijzing van een voorgesteld label, meningsverschil over de toepasselijkheid van een
label op de gemeenschappelijke kennis, meningsverschil rondom het label als reden van
bepaald gedrag. In deze conflicten werd de stigmatisering van de gemeenschappelijke kennis
niet geaccepteerd. Zoveel verschil van mening over interpetatie van gedrag en over wie wel
depressief genoemd mag worden en wie niet, bevestigt nog eens dat er onder leken meerdere
interpetaties bestaan van het concept depressie en somberheid.
Opvallend aan de verschillen van mening was dat er erg veel aan conflictvermijding
werd gedaan. Men liet vaak doormiddel van negatieve minimale repsons (mwoh, mhmm)
merken dat men het niet eens was met uispraken, in plaats van de ander direct tegen te
spreken. Als dit laatste wel gedaan werd, was het vaak in de vorm van een vraag, of vooraf
gegaan door een voorzichtige inleiding ‘Ja, maar….’ Of ‘Oh ik dacht’. Een duidelijk
voorbeeld hiervan:
A.
Van C. is vastgesteld dat ze chronisch depressief is.
B:
Ik weet nooit of ik daar in geloof, in chronisch depressief. Als je opknapt van pillen…
A:
Ja... Tegelijkertijd is het wel een probleem, die pillen. Er is een bepaalde matheid die
over je heen komt. En je merkt gewoon dat je op een bepaalde manier niet reageert, dat de
dingen niet overkomen. Eigenlijk is dat helemaal niet leuk. Maar ze zegt, ik kan niet anders.
B:
Als je je hele leven antidepressiva slikt…
A:
Tja…
B:
Goed, nou, ik ga even boodschappen doen. Voordat het gaat sneeuwen en ijzelen…
Verschrikkelijk. Je zou er depressief van worden.

Sprekers laten hier, en in het algemeen, verschillende interpretaties naast elkaar bestaan en
wijzen andere meningen niet expliciet af. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. Een
mogelijkheid is dat vermijding van openlijke conflicten een norm is bij gesprekken tussen
vrienden en familie. Een andere mogelijkheid is dat er nog zeer veel twijfel bestaat over hoe
depressie te interpreteren. Dit kan ervoor zorgen dat mensen minder geneigd zijn boute
uitspraken te doen. Een derde mogelijkheid is dat het de norm is om ruimte te laten voor
alternatieve interpretaties van ziekte en gezondheid. Bröer en Heerings schrijven over het
publieke debat: “The Netherlands has a tradition of debate and dissent over mental health
which creates room for discursive diversity”. Wellicht geldt deze traditie ook voor het private
debat. Een vierde en laatste mogelijkheid is het in de situaties waarin de gesprekken
plaatsvonden niet noodzakelijk was om een duidelijke gedeelde definitie te formuleren.
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Conclusie & Discussie
In dit onderzoek wilde ik meer te weten komen over hoe mensen praten over somberheid en
hoe ze het label depressie gebruiken in gesprekken. Specifieker wilde ik deze vragen
beantwoorden: “Hoe verschillen mensen van mening over somberheid?” en “Hoe wordt het
label depressie gebruikt bij het construeren van individuele identiteit?”. Somberheid wordt in
alledaagse gesprekken geduid door de somberheid context te geven met behulp van vragen en
voorbeelden. Men kiest een ziektelabel en verbindt dit aan de sombere persoon. Een
mogelijke reden voor dit labellen is dat men somberheid ziet als risicofactor voor depressie.
We houden psychisch toezicht op elkaars mentale gesteldheid en verklaren abnormaal gedrag
met een ziekte-label zoals dipje, burn-out of depressie. Het ziektelabel depressie wordt daarbij
ook gebruikt als stigma, om mensen met wie de spreker een conflict of mislukte interactie
heeft weg te zetten als moeilijk om mee om te gaan. Zo verantwoordt de spreker zijn eigen
aandeel in het conflict tegenover de luisteraar en komt de verantwoordelijkheid bij de
depressie of depressieve persoon te liggen. Een kanttekening bij deze conclusies is dat er in de
gesprekken ook sprake was van mededogen, hulp en acceptatie van de neerslachtige persoon.
Het is de moeite waard om dit emphatische gedrag verder te onderzoeken, om te bepalen of er
sprake is van een beweging in de richting van acceptatie van sombere mensen. Er is in de
alledaagse gesprekken van leken uit de omgeving van deze onderzoeksgroep nog veel
ambiguiteit en verschil van mening over wat het concept depressie inhoud, en hoe het moet
worden gebruikt. Er zijn onderdelen van zowel het psychodynamische model als het
entiteitsmodel te vinden in het private discours, en de vele verschillen van mening wijzen op
het naast elkaar bestaan van meerdere interpretatieve thema’s. Hoe deze thema’s er precies
uitzien moet blijken uit verder onderzoek naar alledaagse gesprekken. In gesprekken zie je
immers de constructie van depressie in actie!
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