TREND

Ressentiment
Ressentiment is een bijzonder soort emotie, die opvalt door felle
vijandigheid. Voor buitenstaanders is dit vaak onbegrijpelijk.
Onderling begrip, een compromis of een verzoening zouden
toch mogelijk moeten zijn? Maar in situaties van ressentiment
blijken vanzelfsprekende handreikingen vaak niet te werken.
In dit artikel leest u hoe we deze emoties onderkennen, gevolgd
door een antwoord op de vraag of de huidige maatschappelijke
omstandigheden ressentiment oproepen en versterken. Ten slot
te volgen enkele overwegingen over hoe ressentimentssituaties
te verlichten en te verbeteren zijn.
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zijn kant hebben. In principe, maar vaak ook in

D it artikel is tot stand gekom en m et m ede

de praktijk, is het mogelijk om een manier van

werking van Sijtze de Roos.

leven te vinden die er beter uitziet dan de uit
gangssituatie. Soms is het al een goed resultaat
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