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De samenleving r‘aakt steeds meer gepolariseerd. Rationele kemis staat

vaak tegenover pnmaire emoties･ Denk maar aan de yerhit亡e discussies

rond de coronamaatregelen, waa正n ziekenhuis坤掩rs en vaccin甜iegra争d

tegenover v車heidsdrang en lichame坤ke autonomie staan. Hoe oven柾nnen

we die tegenstellingen? D○○r ons een nieuw beeld over het bewustz竜n

eigen te maken.

｣andenBoe｢

理

圏
nze e血iek is geba-

see血op een i皿p獲iciet

mensbeeld: ons be-

unstzijn is een strijd

調ssen posi瞳eve rati-

onaliteit en negatieve

emotie. Maar stel nu

dat dit mensbeeld

over ons bewustzijn niet klopt? Dan blijven

deze tegenstellingen onoplosbaar, en dat is

ookwat we om ons heen ziem

一､ Bestseller-inte皿ec調elen en h○○glera-

ren zoals Antonio Damasio, Yuval Noah

Hara丘en Jonathan Haidt tonen aan da章

皿orele bes追ten geen r虹ionele bes旭ten

zljn, en ook niet gebaseerd zijn op primaire

emoties, maa重op Gen derde deel van ons

bewustzijn: ons gevoel. Het lijkt Crop dat

de皿e隼ste血tdle血elen en poli亡ici blind

zりn v○○r deze b○○dschap,Ben para血gma

over ons beunstzijn verandert niet zomaar.

M穣Ⅲ Harah e皿Damasio waarsc血Ⅳen dat

we ons bewustzijn kumen verliezen a脚al-

goritm_es en stellen dat hct urgent is om de

nieuwste inzichten over ons bemustzijn zo

snel mogelijk praktisch te gaan toepassen.

Maar het toepassen va皿deze inzic庇en

vraagt een gedragsverandering die j uist

o調oge坤k is van址t onze r如ion血iteit･

Daarom heeft alleen een rationeel weten-

scha押e坤k a請出el龍eroⅦr wei血g zin･ Om

jou狐s lezer nee te laten voelen, stel蚊een

pra虻sch expe血ment v○○r als ondersteu-

ning van mijn verhaal. Hen discussie over

de coronamaa廿egelen met tegengestelde

me血皿gen･ Ⅵ加gebe調er alsje de st坤d

aangaat vanuit emotie en ratio, en is het

verⅦ賞gens moge坤k te ve血inden van血t

het gevoel? Ⅵt gaje als lezer eⅣ狐en alsje

deze discussie d○○melt?

I鵬e○○igenti○ ○f観劇肌事s置姉調書

De Nederlandse televisiepresentator Ar-

jen Lubach liet eind 2020 zien hoeje na

d正e岨ikken op YouTube of甲aceb○○k al in

een bubbel terec庇kunt ko皿en･ War je

verool詳ns e血del○○s in je ge均k bevesdgd

wordt･ Het toⅥmord址er is alg〇五tme･

Slime a工g〇五mes kemen jou beter din

jijzelf, en brengen je naar nieuwsberichten

en reclames waarin je je th血s voelt en

waar皿ach血ebbers of bed車ven je kumen

manipuleren of gebruiken. De maatschap-

pelijke gevolgen kumen groot zijn, zoals

坤de ve壷iez血gen血de VS in 2016･ずoen

werd via Facebook massaal nepinformatie

verspreid en werden Faceb○○kgebm並er§

bestookt met op maat gemackte politieke

adve重をenties.

De mac址van alg〇五tmes is Gen ge-

volg v狐een misverstand van 2･500 jaar

westerse psychologie en filosofie: het

waanidee dat de rationele intelligentie

het bel紬g画kste deel va皿o皿s beⅥistziin

is. Yuval Noah Harari waarschuwt in zijn

boek Homo De獲dat de wetenschap op een

allesomvattend dogma afkoerst: organis-

men zijn algoritmen en het leven is data-

Ⅵrwerkin象Daard○○r wordt i皿teⅡigentie

losgekoppeld van bewustzijn･ VDlge皿s

Hara血is dit de belang再kste v輪ag van de

eeuw: Wat is waardevoller, intelligentie of

beunstzij n? '

Volgens Harari kan de wetenschap wel

ie亡s over i鵬elligentie zeggen, en over

algoritmen, maar niet over bewustzijn.

DaaⅣ○○r hebbe皿we methoden nodig亜e

de geest rechtstreeks kunnen observeren,

坤Ⅴ○○血eeld de me血ta瞳e zo狐s髄e in he亡

boeddhisme ontwikkeld is. Hij schrijft dat

dit zelfonderzoek naar ons beunstzijn het

meest urgente onderzocksproject van deze

eeuw is. Wij gaan nu dit zelfonderzoek

doen rend de coronam組tregelen･

Gezondheid verslls Wijheid

Bee嘉dje in: je zit met Gen groep mensen

fond de tafel en er laait een dismssie op

over de coronamaatregelen. In de groep zit-

ten complotdenkers die corona een verzin-

sel noemen, vrijheidsstrevers die vinden dat

niemand dan zijzelf hun eigen risico's moet

ins血a請en en bezorgde mense皿die de皿a如-

regelen br○○dn〇億g Ⅵnden om Gen ems亀ge

ziekte te best巧den. Iedereen血scussiee請

vanuit zijn eigen waarheid.



A看go営itmes ken鵬en ･gee鵬gevoe書e鵬§･

Die gevoe書ens maken on§ men§e題郎

Moraalpsycholoog Jonathan Haidt geeft

hiervan een fascinerende beschrijving in zijn

boek He汀ec肋wα胸’gめc��fG6vWf�ﾊR��｢�7FVﾇB�F�@

wlj pnmair uitgaan van onze morele intui’tie.

Vervolgens zoeken we gelijkgestemden, en

dan gaan we onze groep verdedigen met

argumenten die we achteraf verzimen.
`Men§en bouwen morele gemeenschappen

met gedeelde nomen, instelhngen engoden
- en veehten, doden en sterven om die te

Ⅵrdedigen, ze嶋in de 21ste eeuw'Ⅵ)lgens

Haidt耽れin址de moraal ons met de groep

en maa虹die ons blind v○○r de皿e血ngv組

孤dere groepen･ 0肱e ver○○rdelende geest

schakelt snel over op de gevechtsmodus.

O皿皿eer in dat gevoel te komen, en niet

alleen te lezen, kun je nu bijvoorbeeld gaan

dansen op een prikkelend nunmer (Loγeあ

a Ba肋�VﾆB�f�����B�&���F�"亭

Leefje veⅣolgens in in de v○○rspelb祉e

reacties. Voorstanders van de maatregelen

spreken over overvolle ziekenhuizen en

dissen o飾iciele cijfers op van het aantal

zieken; tegenstanders geloven niet in exp○○

nentiele groei en hebben bromen die aan-

geven dat er veel minder zieken zijn.

Hai址beschr坤ⅥⅣolgens dat we

k皿nen leren om ons open te stellen v○○r

versc鵬11ende morele皿at五ces, meer be-

paald zes verschillende smaken van moraal:

zorgzaa皿heid, ee坤kheid, loy証teit, Ⅵ中

heid, autoriteit en heiligheid. Maar `als je

echt een open houd王ng wilt aamemen,

open d狐eerstje ham. Ⅵnt ds je minstens

従n v正endschappe坤ke interactie hebt met

iem狐d van de andere groep, wor庇het

gemakke坤ker om te虹steren naar w如de

ander te zeggen hee節, en zou bet missc址en

zelfs zo kunnen zijn dat je een controversi-

eel probleem in een nieuw lic庇gaat zien'･

Hoe doeje dat dan, je ha競openenう

En hoe血sterje dan? Zou dan een

ander gesprek mogelijk zijn over de

coron劃aatregele辞

V○○rdat出dat k狐Ⅵ調ellen, moet ikje

eerst meenemen in Gen niew model van

ons beunstzijn.

Ratio bove細さ

Het standaardmodel van ons bewustzijn in

onder meer filosofie en psychologie gaat uit

van dualisme: het rationele denken tegen○

Over emoties en gevoelens･ Daar坤worden

de temen emoties en gevoelens vee址d○○r

elkaar gebmi虹en zelden goed gede亀山-

eerd. Terwijl ze h鋳l verschillend zijn.

In het dagelijks taalgebruik zien we veel

meer een driedeling in ons bewustzijn. In

je h○○餌huizen gedachten, het ha請bevat

gevoelens van膿e組e, en in de ondeめu蚊zi亡

je emo亀o皿ele ko請e lon勺e･

Tweeduizendvijfhonderd j aar geleden

begon het denken over ons bewustzijn bij

Pl如〇 〇〇k met債e d正edeling･ `Het denken

heeft zijn zetel in het hoofd, het gevoel in

de borst, de begee虹e (de emotie) in het on-

de画王'Plato zette het denken op de eers亡e

plaats, en dat idee is steeds sterker gewor-

den, via Descartes'`Ik denk dus ik ben'en

K餌ts `Be址en je Ⅶn je eigen verstand'･ Fil○○

sofen als Rousseau probeerden tegenwicht

te geven: `AIles waarv印ik voel dat het goed

is, is goed.'Maar ook een leek weet wel dat

niet elk詳voel of elke emotie tot het goede

leidt. Gee皿wonder dat de ra亡io皿aliteit het

pleit won in de morele psychologie en filo-

so窟e. Met grote gevolgen in de dage均kse

praktijk.

Recent neⅢowetenschappe坤k o皿-

derzoek en de nieuwste inzichten in de

modeme psychologie stellen dat de nadruk

op de me皿se坤ke rationaliteit een grote

vergissing is. Neurowetenschapper chtonio

Damasio: `Het denkbeeld dat de rede de

leid王ng zou moeten ne皿en,皿oet als pⅧe

dwaasheid worden beschouwd･ De gangba-

re visie dat onze cerebr狐e cortices het be-

langrijkste zijn is in alle opzichten onjuist.'

Mora血psychol○○g Jonathan Haidt: `De

verering van de rede, die je soms aantreft in

filosofische en wetenschappelijke kringen, LT

is een waanidee. Het is een v○○rbeeld v紬

geloven in iets wat niet bestaat.'`Ieder mens

血e de waarheid liemee食, zou de rede血et

langer moeten vereren･ '

Denken, voe書eれen e軸o章ies

Haidt verkent verschillende modellen van

ons bewustzijn, onder meer een Jeffersoni-

aans model (emotie仙a虹- moree宣○○rdeel

- redeneren仕○○餌) en血teraard z軍n eigen

model:上的調光ie 〇 〇〇rdeel - redene正皿g･

Hoewel hij in deze modellen dri_e elemen-

ten benoemt, kee虹的00血ten略的ar Gen

dualisme tussen intu‘i’tie en redeneringen.

Damasio toont echter overtuigend aan

dat ons beunstzijn uit drie delen bestaat:

het denken, het voelen en de emoties.

`Emoties zijn complexe, grotendeels geauto-

matiseerde programma's van actie die door

de evolutie zijn bekokstoofd. De wereld van

emoties is grotendeels een wereld van ac-

ties血e in ons lich甜m worden血tgevoerd･'

`Gevoelens van emotie zijn sanengestelde

percepties van wat er in ons lichaam en in

onze geest gebe皿.'`Gevoele皿s kumen lei｢

ding geven aan een doelbeunst streven naar

zel皿ehoud en helpen坤het maken van

keuzes ten aanzien van de皿a血er waarop

dat zelめehoud wor庇gerealiseerd･ Gevoe-

1ens openen de deur v○○r Gen zekere mate

van weloⅥmgen co皿廿ole van de a調oma-

tisch werkende emoties.'

Denken, gevoel en emoties zijn niet al-

1een verschillende delen v狐ons h○○餌. In

ons hart en in one buik zijn ook neurolo-

gische netwerken te vinden die onder meer

via hormonen een grote invloed op ons

hebben･ Da皿asio besch坤危het enterische

zenuwstelsel in de buik狐s het弧lereerste

brein. Dit zenuwstelsel speelt een belang-

rijke rol bij gevoelens en stemmingen en

producee虹95 procent van de seroto皿ine,

die een sleutelrol speelt in onze gemoeds-

toest狐d･ Het ha請hee紅○○k een eigen

netwerk van tienduizenden neuronen, die

je血s `kleine hersenen'zou k皿nen benoe｢

men. Het hart scheidr onder meer oxyto-

cine af, het zogenaande liefdeshormoon.

｣iefde e齢al重r聴me

Om vanuit deze nieuwe wetenschappelijke

inzid虹en te komen tot een model van ons
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Geda`hte調e鵬emotie§ ko軸en op en ve冒dw締れe鵬

weer, zoa漢§ de wind.

岬aa営抽bent~ze漢f鵬iet die南nd

bemustzijn, ben ik uitgegaan van de visie

v餌een v孤de belang巧kste創os〇億n v孤de

20ste eeuw: Ludwig Wittgenstein. Hij stelt

dat veel餌oso丘sche tegenstellingen ver○○｢

zaa虹worden door ond○○rdacht ta血gebru並･

Het is niet de taak van de命○○s〇台e om met

nieuwe beg正ppen te komen, ma狐o血de

be stfaande begrippen nauwkeurig te bekij ken

en te ordenen. Als並dat doe, ko皿ik tot het

volgende model van ons bemustzijn:

Ra如naz��h扎*��YuｦSw｢���｢2�

posz’tかe gevoezeas zoazs Z!’部沈e,

co�y�70’e m��ﾊｩwﾓ&R���.ﾒ���`

Negr舵’eve mo露’es zoazs haat

ett woede (but’k)

Je kan he亡model v紬Haidt da狐Ⅴ坤

eenvoudig aan aanpassen. Zijn model is:

int皿ie 〇 〇〇rdeel - redeneri皿g･ De int追贈e

staat hier voor de emotie, die hij ock de oli一

魚皿t noemt die onbewust je leⅦn beheerst･

De redene正ng is he亡denken･ Het oordeel

ziet hij als iets wat ontstaat in de wissel-

we血i皿g調ssen i皿筒龍ie e皿redeneh皿gen,

maar bet bl担坤he皿een abstract beghp･

Dat is volgens mij zijn grote vergissing.

Het `oordeel'is hier vergelijkbaar met wat

volgens Damasio het bel狐8画kste deel van

ons beunstzijn is, het voelen (het hart).

Deze verschuiving van een tweedeling naar

een driedeling in ons beunstzijn heeft

grote gevolgen voor ons morele voelen,

denken en handelen.

Damasio wijst de rationaliteit als bron

van moraal af, en stelt vervolgens: `Ook

moe亡de gedachte worden a屯ewezen

da亡we simpelweg onze emoties皿oeten

volgen.'Het zijn de gevoelens, waarvan

de belangrijkste liefde en altrui’sme zijn,

血e Ⅵ〕1gens Damasio de essentie van ons

beunstzijn zijn, gevoed door emoties en

gedachten･

Alg○○i重油en, i齢をelligen章ie eれ軸or種種l

De nadruk op de ra亡ionaliteit in ons morele

handelen is dus volgens Damasio en Hai庇

喜喜音曲一書EOS Psyche&Bre血

een vergissing. Da皿wordt d血de坤k wa紺o皿

de nadruk pp intelligemie en alg〇五t皿es

zo'n groot gevams voor onze samenleving.

Damasio sch坤節dat i鵬d工ec血ele proces-

sen zich heel goed lenen v○○r粗g〇五tmische

weergave, maar kunstmatige organismen

血mnen geen gevoelens genereren･ En

juist die gevoeleng maken ons karakteris-

心ek me皿seliik. Damasio: `Morele wa批den

komen voort ult processen van beloning

en straf die we血en door middel van che-

mische, viscerale en neurale processen in

αea血en die v○○rzien zun v紬een geest･

De processen van belo血ng en straf leiden

to亡niets anders dan gevoelens van genot en

両n･ De waarden die onze c山tⅢen血ere

hebben gehouden, in de vom v紬血st,

rel専euze ove調専ngen, rechtspraak en

rechtvaardig bestuur, zijn tot stand geko-

men op bas¥is van gevoelens. Zodra we net

huidige chemische substraat voor lijden en

voor bet tegendeel daarun, genot en flore-

ren, zouden verwijderen, zouden we de na-

tuurlijke basis verwijderen voor de morele

systemen die we momenteel kennen.'

Hoe wer虹髄t morele gevoelうⅥn山亡

een gevoel van altrui‘sme kunnen we thet

onophoude坤k najagen v狐ons eigenbelang

onder con請ole houden'･ Van血t d甜gevoel

kunnen we de inp`ulsen van onze gedachten

en emo亀es weerstaan. `Ⅵ hebben Gen keu-

zevrijheid.’創trui.sine qen als een bewuste

menseユキike smtegie worden ge紬alyseerd en

onderweze皿. '

蘭or種種看軸oe章je軍raiれeれ

Hoe kumen we leren om een atweging

te m租ken請sse調egols皿e e孤独tr亜s皿e?

Volgens Da皿asio is bet probleem van ons

menselijk bemustzijn dat de verschillende

delen van ons bre血niet goさd veめonde皿

ziin. Da皿asio: `Het onderzoek t○○nt aan

dat weerstand tegen verandering in ver-

band staat met een con鋼ictueuze relatie

調s sen hersensystemen血e respectieⅥ陶k

met emotieve ne阻nge皿,met gewelens en

met de rede te maken hebben.'

Het projec_t van de menselijke moraliteit

is dan om elke keer opnieuw een verbinding

te皿aken血ssen deze d五e st巧dende dele皿

van ons bemustzijn. Daarbij is het voelen

de esse競ie van ons bewustzijn, en血e亡het

denken zoals zo lang gedacht is in de wes-

terse制oso飼e en psycho獲ogie. Het voelen

is de vefbinde皿de schakel調ssen denken

en emotie. Dit voelen is esse虹ieel v○○r het

maken van morele keuzes. Danasio: `De

waarden van onze culturen zijn gesmeed op

basis van gevoelens. '

En die waarden moet je oefenen. Dama-

sio: `Moreel gedrag bestaat ult een reeks

vaardigheden,- verworven door herhaalde

oefensessies, gedurende een large periode,

op basis van bewust gefomuleerde



Voelen is de verbindende schake看

軍u§§en de鵬ken en e鵬otie

pmc重pes en redenen, wa亡vemlgens ``een

tweede mur''wor庇in bet c○gni血ef

ohbewuste wordt.'○○k飼los○○f Peter Slo-

terd申benad血t de mood a紬oe耗nen･

坤besch車庫de ethische皿ens als een

mens in training. En in mijn gesprekken

over de vrije wil met wetenschappers als

Dick Shab, Victor Lamme en Jar VerL

plaetse werd duidelijk dat we weliswaar

ons gedrag in het址er en nu血et血nnen

veranderen met ons denken en rationele

besluiten, maar dat we ons vanuit een goed

geめm血eerde en d○○rooelde血tentie wel

kunnen oefenen in moreel gedrag. Dat

shit a狐op een nieuwe stro血ing in de per

soonlijkheidspsycholo鏡e: de intentionele

pers〇〇両kheidsⅦ財ndehng･

州ed i章atie

Medit如ie ofgebed is粗eeuwe血ang een van

de bela堆画kste oe灸ningen op bet gebied

van morele ontwikkeling. In onze modeme

westerse sanenleving zijn we dat voor een

groot deel kwijtgeraakt.

H雅a血sch巧氏dat we i皿het onderzoek

naar ons bemustzijn onze wetenschappe-

1ijke gereedschapskist moeten uitbreiden,

en wel met meditatie als belangrijk extra

we曲調ig･ Je血皿亡de geest d狐ga狐zien als

een stroom van subjectieve ervaringen die

je kunt observeren zonder je daaraan vast

te houden. Zo kunnen we onze eigen geest

leren d○○rgronden･

Hara正besc抽時hoe je血medi亡a亀e虹競

on血e敗en dat gedac址en en e皿oties opko置

men en weer verdwijnen, zoals de wind uit

verschillende richtingen kan komen, maar

datje zelfniet亜e wind be虹･巧bent niet

de wi両ar van gedachten en e皿o心es･坤

bent niet dat verhaal. Het menselijk lijden

ontstaat als je je aan je ego’i‘stische zelf gaat

hechten. Bevrijding ontstaat door het losla-

ten Ⅵn狐e gehech血eid en iden士脆catie･

各en open gesprek観et har重open〇億

en verbiれden軸et de g営○○p

Met dit nieuwe model over ons bemustzijn

en de nieuwe inzichten over morele ontwik-

keling onderzoeken we nu de mogelijkheid

van een open gesprek over de coroninaat-

regelen. Op basis van bovenstande analyse

is net dus bel紬g塙k omje ha虹te ope皿en

door meditatie en vervolgens dit gevoel in

de groep te delen ooorda亡je het gesprek

aan8aat.

Je obseⅣee競de geぬchten e血emodes

van je eigen warheid, en maakt afwisselend

co鵬act me亡je h○○励enje o皿de心血k･ E｢

vaar hoe het is als je je volledig identificeert

met je eigen waarheid. Vervolgens maak je

c○mct皿et d如deel vanje geest dat Gen

nieuwsgierige observator is, waann je een

gevoel v孤waa輪chti如eid k皿t ga孤e｢

varen. Verbind dit met je hart, door twee

harden op je hart te leggen. Als je daar tijd

o∞r neemt, k皿je iets eⅣare皿v狐de be-

vrijding un je ego’i’stische zelfwaar Harari

oⅥr §Ch再見

Dit was de eerste stap uit de besch巧-

ving van Haidt om te komen tot meer open-

heid in je mening: het openen van je hart.

De volgende stap is ve血inding maken皿et

de繍oep･

Na de meditatie legje twee handen op je

hart en kies je voor het gevoel un waarach-

tigheid. Vervolgens reik je elke keer vanuit

dit gevoel een hand uit naar iemand in de

groep, enje steltje voor datje met deze

pers○○n een veめinding皿aa虹･ VeⅣol-

gens ontstaat van hieruit een gezamenlijk

gesprek･

We hebben v○○r dit onderzoek geregeld

dit soort gesprekken gevoerd. Het is ver-

rassend dat het dan inderdaad皿oge坤k is

om elkaar wederzijds te erkemen, te ver-

b血den, en veⅣo屯ens te onderzoeken hoe

je samen unuit waarachtigheid de feiten

en het nepnieuws kunt onderzoeken. Als

we zo in ve血in髄ng kmen b陶Ⅵ皿, los

v狐de me血ngen, gee危d如hoop voor de

toekomst.

Dit is de h○○p血e ik met血t onderzoek

wn delen.田en皿ieuw model van ons be-

w町stzりn, waa正n we k皿n餌on血e敗en dat

de emo亀onele en ra亀onele pola血sa虫e een

vergissing is. De gevoelsmatige verbinding

is de essen亀e van ons mens-zりn･

Die bere孜je door bewust亡e onderzoe-

ken hoe je vast zit in je huidige mening

vanuit rationaliteit en emotie. Vervolgens

maak je via meditatie verbinding met een

oprecht doorvoelde intentie zoals waar-

achtigheid. Dit gevoel van wa触achtigheid

maakt het mogelijk om verbinding te ma-

ken in een groep met tegengestelde menin-

gen, en nieuwsgierig in gesprek te gaan.

Paradigma's in de psychologie en filoso一

鰯e veranderen meestal 1angzaam, ma紺Ha-

ra血en血asio la章en zien dat we皿iet veel

坤d meer hebben･ Deze i肱ichten verder

onderzoeken en toepassen is urgent. Wie

pakt bet op? 1
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｣an den Boer studee｢de刷Qso鯖e en bouwkunde,

voigde Gen ｡pieiding i掴chaamsge｢ichte the鴫pie

en vele t｢a涌ngen ｡p het gebied van boed軸sme,

coaching e= m活dfulness･ H申s p｢°jectma舶ge｢

bij een gemeente, (relatie-)therapeut, trainer

in tantra, meditatie en gedragsverandering en

publicist. Dit essay is het resultaat van ruim dertig

jaa｢ (zelf) onde｢zoek･日単s gevacc活ee｢d en v°桓de

co ｢onama鵡｢egelen･
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