
	
De	‘homo	puppy’	moet	getraind	
worden	-	pleidooi	voor	een	
nieuw	mensbeeld	
Onze samenleving lijdt aan toenemende polarisatie: fraudeur 
tegenover controleur, elite tegenover populisme, wetenschap 
tegenover complot denken en klimaatsceptici. Het vriendelijke 
mensbeeld van Rutger Bregman, de ‘homo puppy’, kan een 
oplossing geven voor veel wat mis gegaan is. Maar net als een 
puppy moet een mens getraind worden in moreel gedrag. 
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"Gevoelens van wijsheid, compassie en altruïsme moeten getraind worden" 
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De	oefening	in	moreel	gedrag	is	door	een	eenzijdige	visie	op	ons	
rationele	bewustzijn	verdwenen	uit	onze	maatschappij.	De	nieuwste	
wetenschappelijk	inzichten	over	ons	bewustzijn	grijpen	terug	op	oude	
spirituele	inzichten:	wijsheid,	compassie	en	altruıs̈me	zijn	een	gevoel	
dat	getraind	moet	worden.	Onze	samenleving	wordt	steeds	meer	
gestuurd	door	een	eenzijdige	rationaliteit	met	ernstige	gevolgen.	
Onze	planeet	wordt	in	hoog	tempo	vernietigd	door	de	ratio	van	de	
economische	groei.	Onze	overheid	heeft	in	hoog	tempo	rationele	
bedrijfsmatige	bestuursmodellen	(efBiciency	en	meetbare	resultaten)	
de	voorkeur	gegeven	boven	de	wijsheid	van	bestuursrecht	(goede	
trouw,	proportionaliteit	en	evenredigheid).	Gevolg:	onder	meer	de	
toeslagenaffaire	en	te	streng	optreden	tegen	zogenaamde	
bijstandsfraude.	Ook	de	politiek	wordt	steeds	meer	gestuurd	vanuit	
koele	rationele	argumenten.	
Dit	roept	een	terechte	emotionele	tegenbeweging	op.	Alleen	die	slaat	
door	naar	de	andere	kant:	populisme,	complot	denken,	uitsluiten	van	
anderen,	het	geweld	van	de	Capitoolbestorming	in	de	VS.	De	
polarisatie	neemt	snel	toe	met	ernstige	gevolgen.	

Tegenstellingen 
Is	er	een	uitweg	uit	deze	polarisatie	mogelijk?	De	gebruikelijke	
denkwijze	gaat	over	de	tegenstellingen,	zoals	de	volgende	vragen	die	
elke	keer	terugkomen	in	de	discussies:	moet	de	calculerende	en	
frauderende	burger	hard	aangepakt	worden,	of	moet	de	burger	die	
fouten	maakt	in	ingewikkelde	systemen	geholpen	worden?	Kunnen	we	
het	gedrag	van	burgers	sturen	met	RIVM	cijfers,	of	winnen	de	emoties	
van	de	complotdenkers	en	antivaxers?	Het	globalisme	van	de	elite	of	
het	groepsdenken	van	de	populisten?	Steeds	twee	mensbeelden	die	
tegenover	elkaar	gezet	worden.	
De	Amerikaanse	verkiezingen	laten	zien	hoe	twee	verschillende	
mensbeelden	een	maatschappij	volledig	kunnen	splijten.	Maar	ook	de	
coronadiscussie	in	ons	land	laat	zien	dat	mensbeelden	soms	
nauwelijks	nog	met	elkaar	in	gesprek	kunnen	zijn.	Is	er	een	derde	
mensbeeld	mogelijk	dat	deze	tegenstellingen	kan	overbruggen?	

Pleidooi voor wijsheid 



David	Attenborough	geeft	in	zijn	populaire	documentaire	A	life	on	our	
planet	een	fascinerend	beeld	van	de	opkomst	en	mogelijke	ondergang	
van	de	mensheid	op	onze	planeet.	Hij	eindigt	deze	documentaire	met	
de	opmerking	dat	we	als	mensheid	hier	gekomen	zijn	door	
onze	intelligentie,	maar	dat	nu	wijsheid	nodig	is.	Hij	is	niet	de	enige	die	
dit	onderscheid	maakt,	veel	critici	en	intellectuelen	komen	met	een	
vergelijkbaar	verhaal.	
Emeritus	hoogleraar	rechtstheorie	Dorien	Pessers	maakt	in	de	Groene	
Amsterdammer	duidelijk	wat	dit	onderscheid	is.	Zij	stelt	dat	er	een	
fatale	wisseling	is	in	het	openbaar	bestuur	van	bestuursrecht	naar	
bestuurskunde.	Bestuurskunde	gaat	vooral	over	efBiciëntie	en	
meetbare	resultaten.	Terwijl	bestuursrecht	gefundeerd	is	in	
normatieve	beginselen	van	behoorlijk	bestuur.	Voor	bestuurskunde	
heb	je	intelligentie	nodig,	maar	Pessers	laat	zien	dat	je	in	het	
bestuursrecht	voor	de	uitvoering	van	de	wet	ook	je	praktische	wijsheid	
moet	laten	spreken.	Ze	stelt	dat	je	daarin	geschoold	moet	zijn,	want	
anders	wordt	de	staat	het	‘koudste	van	alle	koude	monsters’.	
Een doorgeslagen rationaliteit is een koud monster. Een 
doorgeslagen emotionaliteit leidt tot verhitte gevechten. 
De verbondenheid van wijsheid is de derde weg, maar 
wijsheid is een gevoel dat training nodig heeft 
JAN DEN BOER 
Een	doorgeslagen	rationaliteit	is	een	koud	monster.	Een	
doorgeslagen	emotionaliteit	leidt	tot	verhitte	gevechten.	De	
verbondenheid	van	wijsheid	is	de	derde	weg,	maar	wijsheid	is	
een	gevoel	dat	training	nodig	heeft.	En	die	training	in	wijsheid	is	in	
onze	cultuur	verloren	gegaan.	Spraakmakende	intellectuelen	zoals	
Rutger	Bregman,	Yuval	Noah	Harari	en	Antonio	Damasio	laten	zien	hoe	
we	die	wijsheid	weer	kunnen	ontwikkelen.	

Egoïsme van elite en populisten 
Rutger	Bregman	schrijft	in	zijn	boek	De	meeste	mensen	deugen	dat	de	
mens	millennia	lang	een	verkeerd	zelBbeeld	gehad	heeft.	We	namen	
aan	dat	de	mensen	egoıs̈tisch	zijn,	een	beest	of	erger.	In	een	
fascinerend	onderzoek	laat	hij	zien	dat	de	meeste	mensen	deugen.	
Bregman	stelt	voor	om	uit	te	gaan	van	een	nieuw	mensbeeld,	de	
vriendelijke	mens,	de	‘homo	puppy’.	



	
Maar	Bregman	laat	ook	zien	waar	het	misgaat	met	de	deugd.	Macht	
corrumpeert,	een	bepaalde	groep	leiders	gedraagt	zich	heel	egoıs̈tisch:	
‘Alsof	ze	niet	meer	verbonden	zijn	met	andere	mensen,	alsof	hun	
stekker	eruit	is.’	En	vele	anderen	hebben	de	neiging	om	vanuit	
empathie	deze	leiders	te	volgen,	omdat	ze	vanuit	goede	bedoelingen	
voor	hun	eigen	groep	kiezen,	ten	koste	van	de	mensen	die	ze	als	‘de	
ander’	ervaren.	Eigenlijk	laat	hij	hier	twee	vormen	van	egoıs̈me	zien:	
het	individuele	egoıs̈me	van	de	machthebber	en	het	groepsegoıs̈me	
van	de	volgers.	
Dit	is	een	interessant	beeld	wanneer	we	kijken	naar	het	optreden	van	
de	belastingdienst	in	de	toeslagenaffaire.	Een	kleine	groep	
machthebbers	die	doorslaat,	en	een	grote	groep	die	volgt	met	
waarschijnlijk	de	beste	bedoelingen.	Twee	vormen	van	‘egoıs̈me’	met	
een	dramatisch	resultaat	als	gevolg.	

Altruïsme 
Egoıs̈me	als	ondeugd	is	niet	nieuw.	Maar	een	aantal	toonaangevende	
intellectuelen	laat	zien	dat	we	het	vermogen	steeds	meer	kwijtraken	
om	dit	egoıs̈me	te	herkennen	en	deze	vervolgens	te	transformeren	
naar	altruıs̈me.	Sterker	nog,	het	lijkt	alsof	egoıs̈me	een	deugd	
geworden	is.	
Een	van	deze	intellectuelen	is	Michel	Sandel.	In	zijn	boek	De	tirannie	
van	de	verdienste	laat	hij	zien	de	strijdende	partijen,	elite	en	
populisten,	eigenlijk	beiden	uitgaan	van	een	vorm	van	egoıs̈me.	Het	
populisme	laat	zich	vooral	leiden	door	primaire	negatieve	emoties	
zoals	hebzucht,	boosheid	en	haat.	



Stel je dan voor de primaire emotie van Donald Trump 
ten opzichte van de rationele argumenten van Joe Biden 
of Hillary Clinton, en je voelt gelijk waar het over gaat. 
Kijk naar de onmacht van Omtzigt en Leijten, die zien 
hoe weer een nieuw controlesysteem gebouwd wordt, 
terwijl de mensen niet geholpen worden 
JAN DEN BOER 
Maar	het	fascinerende	is	dat	de	rede	van	de	verlichting,	van	de	elite,	
ook	ingezet	heeft	op	egoıs̈me.	De	elite	die	de	macht	en	het	geld	heeft,	
baseert	zich	volgens	Sandel	op	een	met	rationele	argumenten	
onderbouwde	technocratie,	gestuurd	door	marktmechanismen	en	
onderbouwd	met	managementjargon.	Volgens	Sandel	leidt	dat	tot	een	
terecht	door	emoties	gevoed	egoıs̈tisch	populistisch	verzet.	
Klinkt	dit	abstract?	Stel	je	dan	voor	de	primaire	emotie	van	Donald	
Trump	ten	opzichte	van	de	rationele	argumenten	van	Joe	Biden	of	
Hillary	Clinton,	en	je	voelt	gelijk	waar	het	over	gaat.	Kijk	naar	de	
onmacht	van	Omtzigt	en	Leijten,	die	zien	hoe	weer	een	nieuw	
controlesysteem	gebouwd	wordt,	terwijl	de	mensen	niet	geholpen	
worden.	Twee	werelden	die	elkaar	niet	kunnen	bereiken.	

Wijsheid en compassie 
Een	mensbeeld	dat	traditioneel	ingezet	wordt	tegen	egoıs̈me	gaat	uit	
van	de	wijsheid	van	gevoelens	van	vertrouwen	en	compassie.	En	hier	
laten	belangrijke	intellectuelen	zien	wat	er	misgegaan	is.	Onze	
moderne	maatschappij	is	onder	invloed	van	de	westerse	verlichting	
steeds	meer	gaan	vertrouwen	op	het	rationele	denken.	



	
Bestsellerauteur	en	hoogleraar	Yuval	Noah	Harari	laat	in	zijn	boeken	
zien	dat	het	doorslaan	van	de	nadruk	op	rationaliteit	ertoe	leidt	dat	
intelligentie	losgekoppeld	wordt	van	bewustzijn.	We	kennen	wel	het	
materiële	netwerk	van	de	hersenen,	maar	weten	niet	hoe	gevoelens	als	
vertrouwen	en	compassie	werken.	Hij	stelt	dat	we	daarvoor	methoden	
nodig	hebben	die	de	geest	rechtstreeks	observeren,	en	die	komen	niet	
uit	de	wetenschap,	maar	uit	de	meditatie	zoals	die	in	klassieke	
culturen	zoals	het	boeddhisme	ontwikkeld	is.	
Een	van	de	bekendste	neurowetenschappers,	Antonio	Damasio,	stelt	
op	een	vergelijkbare	manier	dat	morele	ontwikkeling	vanuit	het	gevoel	
komt,	en	niet	vanuit	de	ratio	of	de	emotie:	‘Het	denkbeeld	dat	de	rede	
de	leiding	zou	moeten	nemen	moet	als	pure	dwaasheid	worden	
beschouwd.	Ook	moet	de	gedachte	worden	afgewezen	dat	we	
simpelweg	onze	emoties	moeten	volgen.’	
Het	zijn	volgens	Damasio	gevoelens,	waarvan	de	belangrijkste	
wijsheid,	vertrouwen,	compassie	en	altruıs̈me	zijn,	die	de	essentie	van	
ons	bewustzijn	zijn.	Vanuit	het	gevoel	van	altruıs̈me	kunnen	we	het	
‘onophoudelijk	najagen	van	ons	eigenbelang	onder	controle	houden.’	
Vanuit	dit	gevoel	kunnen	we	de	impulsen	van	onze	gedachten	en	
emoties	weerstaan.	‘We	hebben	een	keuzevrijheid.’	Dit	altruıs̈me	‘kan	
als	een	bewuste	menselijke	strategie	worden	geanalyseerd	en	
onderwezen.’	

Oefenen in meditatie 



Een	aantal	jaren	voor	Damasio	en	Harari	schreef	de	spraakmakende	
Duitse	Bilosoof	Peter	Sloterdijk	al	dat	de	morele	mens	een	oefenende	
mens	is.	En	dat	we	dat	oefenen	kwijtgeraakt	zijn.	
Wat	betekent	dat	voor	onze	huidige	problemen?	Als	je	niet	geoefend	
bent	in	gevoelens	als	wijsheid,	compassie	en	vertrouwen,	dan	kun	je	ze	
ook	niet	leven.	Dus	eigenlijk	kunnen	we	onze	politici	en	onze	
belastingambtenaren	weinig	verwijten.	Als	iemand	nog	nooit	vioolles	
gehad	heeft,	kun	je	hem	toch	ook	niet	verwijten	dat	hij	vals	speelt?	
Je bent niet de wirwar van gedachten en emoties. Je 
bent niet dat verhaal. Het menselijk lijden ontstaat als je 
je aan een verhaal gaat hechten. En als je je aan je 
egoïstische zelf gaat hechten. Bevrijding ontstaat door 
het loslaten van alle gehechtheid en identificatie 
JAN DEN BOER 
Wat	nodig	is,	is	een	nieuw	mensbeeld	dat	uitgaat	van	wijsheid	en	
vertrouwen,	de	deugdzame	mens	van	Rutger	Bregman,	de	‘homo	
puppy’.	Maar	deze	‘homo	puppy’	moet	oefenen	en	net	zoals	de	meeste	
andere	mensen	in	onze	samenleving	kon	Bregman	aan	het	einde	van	
zijn	boek	het	oefenen	in	de	deugd	niet	opbrengen:	‘Mediteren?	Sorry,	
maar	ik	heb	ook	nog	een	leven.’	Hij	mist	daardoor	de	essentiële	stap	
om	het	egoıs̈me	aan	te	pakken	dat	zijn	‘homo	puppy’	elke	keer	
overvalt.	

Meditatie 
Hoe	werkt	meditatie	om	dat	egoıs̈me	aan	te	pakken?	Harari	beschrijft	
hoe	je	in	meditatie	kunt	ontdekken	dat	gedachten	en	emoties	opkomen	
en	weer	verdwijnen,	zoals	de	wind	uit	verschillende	richtingen	kan	
komen,	maar	je	zelf	niet	die	wind	bent.	Je	bent	niet	de	wirwar	van	
gedachten	en	emoties.	Je	bent	niet	dat	verhaal.	Het	menselijk	lijden	
ontstaat	als	je	je	aan	een	verhaal	gaat	hechten.	En	als	je	je	aan	je	
egoıs̈tische	zelf	gaat	hechten.	Bevrijding	ontstaat	door	het	loslaten	van	
alle	gehechtheid	en	identiBicatie.	Dan	kunnen	de	uitersten	
van	rationaliteit	en	emotionaliteit	verbonden	worden	in	gevoelens	van	
wijsheid,	compassie	en	altruıs̈me.	
Dit	is	geen	meditatie	om	jezelf	lekker	te	voelen	of	mindfulness	om	
tevreden	medewerkers	te	creëren.	Dat	is	ook	nog	egoıs̈me.	Het	is	
meditatie	vanuit	wijsheid,	vanuit	een	heldere	doordachte	intentie:	
compassie,	vertrouwen	en	altruıs̈me.	Dit	is	de	meditatieve	training	om	



het	aantrekkelijke	mensbeeld	van	de	homo	puppy	ook	daadwerkelijk	
te	realiseren	in	onze	samenleving.	
Jan den Boer studeerde filosofie en bouwkunde en volgde een opleiding 
als therapeut. Hij werkt als projectmanager en tantra trainer en publiceerde 
negen boeken en vele artikelen. Voor 
informatie: www.tantratraining.nl en www.top-project.nl. 

http://www.tantratraining.nl/
http://www.top-project.nl/

