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Introductie



Frankl overleefde Auschwitz en Dachau (1942 – 1945)



Innerlijke vrijheid

• Wezenlijk kenmerk voor mens zijn is dat hij de vrijheid heeft om een standpunt in te nemen  ten 
opzichte van datgene wat hem overkomt.

• De ultieme vrijheid is boven de omstandigheden en het lot uit te stijgen.

• Wij hebben onze vrijheid en moeten die gebruiken om te kiezen hoe we ons zullen gedragen, als 
we tenminste geestelijk gezond willen zijn.

• Vrijheid is onlosmakelijk gekoppeld aan (persoonlijke) verantwoordelijkheid.



Frankl als psychiater

• In de jaren 1914 – 1918 maakte hij de Eerste Wereldoorlog mee.

• Frankl was al op jonge leeftijd geïnteresseerd in de psychoanalyse. Hij had daarbij contact met 
Freud en later ook met Adler.

• In 1921 gaf hij zijn eerste openbare lezing over de zin van het leven.

• In 1923 ging hij in Wenen geneeskunde studeren. Later specialiseerde hij zich in neurologie en 
psychiatrie. Hij richtte zich daarbij vooral op depressie en zelfmoord.

• In  1926 introduceerde hij het begrip ‘Logotherapie’. 

• Hij ging in 1933 werken in het Psychiatrisch Ziekenhuis van Wenen, waar hij de leiding had 
over het Selbstmörderpavillon. 

• Frankl begon in 1937 in Wenen een praktijk als neuroloog en psychiater.

• In 1940 wordt hij directeur van de Neurologische Afdeling van het Rothschild Ziekenhuis in 
Wenen, een ziekenhuis voor Joodse patiënten.  

• In 1946 wordt hij directeur van de Weense Neurologische Polikliniek. Tevens gaat hij lesgeven 
aan de Universiteit van de Weense Medische School. 

• In 1948 behaalt hij zijn doctorstitel in de filosofie.

• Hierna wordt hij docent in de neurologie en de psychiatrie aan de Universiteit van Wenen.

• Vervolgens wordt hij in 1955 hoogleraar aan de Universiteit van Wenen.

• Hierna volgen meerdere Amerikaanse gasthoogleraarschappen (o.a. in Cambridge (Harvard), 
Dallas, San Diego en in Pittsburgh).



De Tweede Wereldoorlog

• 1938 Inval van de Duitsers in Wenen: Anschluss 

• 1941 Frankl trouwt met Tilly Grosser

• 1942 Onder dwang van de Nazi’s abortus bij Tilly

• 1942 Samen met zijn vrouw en zijn ouders gedeporteerd naar het getto Theresienstadt, ten noorden van Praag, 
waar zijn vader na anderhalf jaar van uitputting overlijdt. In deze periode biedt hij, naast de gebruikelijke 
dwangarbeid, psychiatrische hulp aan zijn medegevangenen. Hij zet er een kampdienst op voor psychische hygiëne 
en geesteszorg en geeft  er lezingen, o.a. over ‘Bescherming van psychische gezondheid’. 

• 1944 Frankl and Tilly en even later ook Frankl’s moeder worden overgebracht naar het vernietigingskamp 
Auschwitz Zijn moeder stierf meteen in de gaskamer, terwijl Tilly doorgestuurd werd naar Bergen-Belsen, waar zij 
op 24-jarige leeftijd overleed.

• Frankl wordt in een veewagon via Wenen via Auschwitz naar Kaufering en later Türkheim (Dachau) vervoerd.

• 1945 Frankl overlijdt hier bijna aan tyfus.

• Op 27 april 1945 wordt dit kamp door Amerikaanse troepen bevrijd. Frankl keert terug naar Wenen. Daar verneemt 
hij dat zijn vrouw, zijn moeder en ook zijn broer met diens vrouw in Auschwitz vermoord zijn. Alleen zijn zus, die 
tijdig geëmigreerd was naar Australië leeft nog.

• In 1946 wordt hij directeur van de Weense Neurologische Polikliniek en gaat hij tevens lesgeven aan de Universiteit 
van de Weense Medische School 

• In deze periode dicteert hij in negen dagen tijd zijn boek Een Psycholog erlebt das Konzentrationzlager, dat later in 
het Engels vertaald en gepubliceerd werd onder de titel Man’s Search for Meaning. Hiervan zijn intussen ruim 12 
miljoen exemplaren verkocht. 



Wat wij kunnen leren van Auschwitz

Viktor Frankl in ’Man Alive’ 1977 



Mensbeeld van Frankl

• Wij mensen zijn meer dan biologisch/psychologische wezens. Wij hebben hiernaast een specifiek 
menselijke dimensie. Namelijk een geestelijke (noölogische) dimensie.

• Hier bevinden zich de unieke menselijke eigenschappen, zoals: zingeving, doelgerichtheid, 
ideeën en idealen, creativiteit, verbeelding, geloof, liefde, geweten, zelftranscendentie, 
persoonlijke bindingen en keuzen, verantwoordelijkheid, gevoel voor humor en de vrijheid om te 
kiezen.

• Deze geestelijke of noölogische dimensie stelt de mens in staat zichzelf te overstijgen en het 
eigen handelen in morele en ethische zin te beoordelen en waarderen. 

• Als wij ons in onze mensvisie beperken tot uitsluitend een biologisch/psychologische dimensie, 
doen wij onszelf en onze medemens tekort en komen we niet tot een volledig menselijke 
ontplooiing. 



Logotherapie
• De logotherapie gaat ervan uit dat iedereen zichzelf en het eigen bestaan in een zinvol 

verband wil begrijpen, zowel cognitief, intuïtief als gedragsmatig.

• Door een hervonden zinvol bestaan ontstaat nieuwe energie om eventuele stoornissen 
weer om te zetten in gezondheid, flexibiliteit en kracht.

• Een belangrijke ‘techniek’ in de logotherapie is de ‘socratische dialoog’. Deze stelt de cliënt 
in staat om contact te krijgen met zijn geestelijk onbewuste en tot een werkelijk inzicht te 
komen in zichzelf en zijn mogelijkheden, voorkeuren en diepste waardeoordelen. 

• Logotherapie is aldus, uitgaande van ieders wil om zin in het bestaan te vinden, een op de 
persoonlijke zingeving georiënteerde psychologische en psychotherapeutische vorm van 
hulpverlening.

• De eigenlijke kern is: leren antwoorden op de vragen die het leven stelt.



Kern van de logofilosofie is de menselijke wil tot zingeving, tot 
betekenisgeving (logos). Van betekenis zijn. Een doel in het leven. 

Logofilosofie

Frankl legt in een lezing voor het ‘Toronto Youth Corps’ in 1972, op zijn 
bekende, levendige wijze, uit hoe hij dit ziet.



Most at Maxim



Zingeving

• De belangrijkste doelstelling van de mens is niet het streven naar geluk of het vermijden 
van pijn, maar zingeving. Dat is de primaire motivatiekracht van de mens. Geluk is 
uitsluitend een ‘bijwerking’ zingeving. 

• De zin van het leven is sterk persoonlijk, uniek voor het individu.

• De zin van ons bestaan wordt niet door onszelf verzonnen, maar ontdekt in de uitdagingen 
die we op onze levensweg aantreffen.

• Het gaat niet zozeer wat ons overkomt, maar hoe we ons hiertegenover opstellen.

• Het ontbreken van zingeving leidt tot een zgn. ‘noögene neurose’.



Levensvragen met Dirk de Wachter



Engagement

• Mens zijn in diepste zin betekent geëngageerd zijn met en verwikkeld zijn in 
een situatie. Het betekent ook oog in oog staan met een zin die vervuld moet 
worden en waarden die gerealiseerd moeten worden. Het betekent dat men in 
een spanningsveld leeft tussen de werkelijkheid en idealen. 

• ‘Ultimately, man should not ask what the meaning of his life is, but rather must 
recognize that it is he who is asked’. 

Viktor E. Frankl



De keuze – Leven in vrijheid

Dr. Edith Eva Eger

Dr. Edith Eger with Oprah talking about her book The Choice



Edith Eva Eger
• De kern van Edith’s boodschap aan de wereld is dat je altijd beschikt over de innerlijke 

vrijheid om te kiezen hoe je reageert op de omstandigheden waarin het leven je brengt. 

• Ze moedigt ons aan om in het heden te leven, om het verleden niet te vergeten, maar er 
ook niet in te blijven hangen. Niet tegen ons verleden te vechten of ervan weg te vluchten, 
maar om het aan te kijken. 

• In de kern gaat loslaten voor Eger over het opgeven van de hoop dat het in het verleden 
anders was gegaan. En het opgeven van die hoop, en de vergeving die daar onlosmakelijk 
mee verbonden is, kan alleen maar als je daarvoor kiest, wanneer je een wilsbesluit neemt. 
Een wilsbesluit waarin je zegt: ik wil niet langer een slachtoffer zijn, maar ik wil een vol en 
vreugdevol leven.

• Ze roept ons op om na te denken over onze roeping en onze eigen unieke zelf te omarmen. 
Wat heb jij te doen in dit leven? Wat is jouw unieke bijdrage? En welke gijzeling heb je te 
doorbreken om het volle potentieel van je roeping te leven? 



De ballerina van  Auschwitz



Statue of Responsability

Vrijheid zonder verantwoordelijkheid leidt tot willekeur



Piramide van Maslow

• Lichamelijke behoeften, 

• Behoefte aan veiligheid en zekerheid, 

• Behoefte aan sociaal contact, vriendschap, liefde en positief-sociale relaties.

• Behoefte aan waardering, erkenning en zelfrespect, 

• Behoefte aan zelfverwerkelijking of zelfactualisatie. 



Maslow Frankl

Psychologisch Geestelijk

We doen de dingen omdat  we daartoe                        We nemen beslissingen en nemen                                    
gedreven worden.                                                                  verantwoordelijkheden op ons; gaan 

bindingen aan.

We reageren op een drang of behoefte.                         We leven op basis van onze of persoonlijke          
keuzen.                                                                                                       

Onze motivatie is genot, macht, prestige.                    Onze motivatie is ons leven zin te geven.                       
macht, prestige.                                           

Ons handelen is gericht op zelfontplooiing.                  Ons handelen is gericht op  
zelftranscendentie;                     

we handelen met het oog op iemand of 
iets buiten onszelf.                                            



Geen behoeften, maar waarden

De mens wordt niet gedreven door instincten of behoeften, maar geïnspireerd door waarden. 

Frankl noemt een waarde ‘een universele zin’.

Hij onderscheidt:

• Creatieve waarden: waarden die door creatieve en productieve activiteiten gerealiseerd 
worden. 

• Belevings- en ervaringswaarden: ontvankelijkheid in onze contacten met anderen, met de 
natuur, in het genieten van schoonheid of kunst.

• Houdings- of instellingswaarden: het standpunt dat de mens inneemt ten opzichte van zijn 
situatie als het lot hem treft dat hij niet kan veranderen.

Een waarde is weliswaar een universele zin, maar deze moet door ieder mens in zijn eigen 
leven als een concrete opgave persoonlijk gerealiseerd worden. 



Wat op ons levenspad komt



Ultieme zingeving

‘Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat je geen vin kunt verroeren zonder diep in jezelf, in de 
grondslagen van je bestaan vervuld te zijn van een fundamenteel vertrouwen in de zin van je 
leven. Zonder dat zou je zelfs niet meer kunnen ademhalen. Zelfs iemand die zelfmoord 
pleegt moet ervan overtuigd zijn dat zijn zelfmoord zin heeft. Het vertrouwen in een zin van 
het leven en het geloof in het zijn, hoe sluimerend ook, zijn dus transcendentaal en daarom 
onontbeerlijk. We zouden niet zonder kunnen.’ 

Frankl over ultieme zingeving.



Positieve Psychologie

• De laatste jaren zien we een stroom van onderzoek naar zingeving, welzijn, liefde, 
veerkracht, optimisme, wijsheid, vergeving, verwondering, geluk, creativiteit, talent, …

Het doel van therapie verschuift - naast behandeling van problemen - naar veerkracht en 
het leiden van een meer zinvol en verbonden leven.

• Zingevingsonderzoek toont aan:

• Zingeving heeft een positieve relatie met psychologischen lichamelijk welzijn

• Zingeving heeft een negatieve relatie met psychopathologie (vooral depressie) en ziekte

• Zingeving vormt een buffer tegen suïcidaliteit



Meaningful Life



There's more to life than being happy

Emily Esfahani Smith



‘Floreren’

Wie floreert, draagt bij aan het geluk van anderen 
en geeft op die manier zin aan zijn eigen bestaan.



Viktor Frankl Museum

• Viktor Frankl MUSEUM WENEN

Mariannengasse 15/1

1090 Wien (Österreich)

• E-mail: office (at) franklzentrum.org

• tel. +43 (0) 699 1096 1068

• https://www.franklzentrum.org/museum




