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• Antonio Damasio
Lichaam-geest-ziel, neuro-
biologie en The feeling of what 
happens

• Richard Rorty
Philosophy and the mirror of 
nature, pragmatisme en het 
streven naar solidariteit

• Martha Nussbaum
Opvoeding tot (mede)mense-
lijkheid en de ‘capabilities 
approach’



ANTONIO DAMASIO



WESTERSE FILOSOFIE:
SOMAFOBIE / ‘A-PATHEIA!’



• Meditaties [1641]
- ‘ik ben, ik besta’
- het zelf opgevat als ik (ego)
- ik ben een denkend ding 

(res cogitans)
- uitvinding van de ‘geest’ 

(mens) als spiegel van de
werkelijkheid 

- substantie-dualistisch
onderscheid tussen lichaam
en geest / ziel, ofwel:
‘the mind-body problem’

- gebrek aan waardering voor
het lichaam en de rol van
gevoelens



helder/welonderscheiden
voorstellingen (ideeën)

|
oordeelsvermogen

keuzevrijheid      <-> kenvermogen
wil verstand

|
begrips- voorstellings- geheugen

vermogen vermogen
|

‘zintuiglijkheid’
---------------------

werkelijkheid



Dit is de vergissing van Descartes: de 
onoverbrugbare scheiding tussen 
lichaam en geest (…); de suggestie dat 
het vermogen om te redeneren, het 
morele oordeel en het lijden dat het 
gevolg is van fysieke pijn of emotionele 
ontreddering, onafhankelijk van het 
lichaam kunnen bestaan. Om precies te 
zijn: de scheiding tussen de meest 
geraffineerde functies van de geest 
enerzijds en de structuur van een 
biologisch organisme anderzijds. 
Misschien vraagt u zich af waarom ik 
met Descartes kibbel en niet met Plato, 
die zoals we in Phaidon kunnen lezen, 
veel provocerender opvattingen over 
lichaam en geest had.”



THE FEELING OF WHAT HAPPENS
[1999]



• ‘ik ben, ik besta’
• ik ben geen denkend ding
• ‘ik’ ben een organisme, d.w.z. een lichaam 

met een complex hersen- en zenuwstelsel
• als organisme ben ‘ik’ gericht op (samen) 

overleven in welbevinden
• als organisme heb ‘ik’ (in eerste instantie) 

een emotionele (of ‘pathische’) relatie met 
een object in de omgeving

• deze relatie heb ‘ik’ als niet-bewust, niet-
talig en niet-reflexief proto-zelf



• het proto-zelf voelt dat het veranderd 
wordt door een object 

• er is (pas) sprake van (niet-talig) kern-
bewustzijn en kernzelf, als het organisme  
beseft dat het hier-en-nu deze relatie 
heeft

• er is (pas) sprake van autobiografisch zelf
en uitgebreid bewustzijn, van ik, als er 
gebruik gemaakt kan worden van 
dispositionele herinneringen aan deze 
(‘hier-en-nu’) kernzelf-ervaringen



‘geweten’

taalvermogen

autobiografisch zelf

geheugen (werk/autobiografisch)

-------------

kernzelf

gevoelens

emoties

protozelf

------------

elementaire bioregulatie



LOOKING FOR SPINOZA
[2003]



• ethisch gedrag hangt (vanuit het per-
spectief van de neuro(bio)loog) af van de 
werking van bepaalde systemen in de 
hersenen

• gevoelens spelen (samen met de aandoe-
ningen en emoties die ze veroorzaken) 
een beslissende rol bij sociaal gedrag

• compassie (of sympathie):
- een emotionele reactie van het proto-

zelf en (dus)

- elk ogenblik (potentieel) de basis van 
‘geweten’ als een eigenschap van 
uitgebreid bewustzijn



SELF COMES TO MIND
[2010]



• de bewuste geest begint wanneer het zelf 
tot bewustzijn komt, wanneer de hersenen 
een zelfproces toevoegen aan het mengsel 
van de geest (…)

• het zelf wordt in afzonderlijke stappen 
opgebouwd, gebaseerd op het protozelf

• de eerste stap is het voortbrengen van 
primordiale gevoelens, de elementaire 
gevoelens van bestaan die spontaan uit het 
protozelf oprijzen

• het eerste en meest elementaire product 
van het protozelf zijn primordiale gevoelens



autobiografisch zelf
(‘ik’)

bewust / niet-bewust opgeslagen 
dispositionele kernzelf-ervaringen

|

kernzelf
(‘het gaat om mij’)

gevoel

object -> emotie

|

primordiale gevoelens
(‘er zijn’)

|

protozelf



• Damasio stelt voor om onszelf 
op te vatten als een lichaam 
met een bepaalde hersen- (en 
zenuwstelsel)capaciteit

• Damasio stelt – op basis van 
neurologische onderzoeks-
resultaten – vast dat bepaalde 
hersenactiviteiten het mogelijk 
maken dat wij in handelings-
situaties voelen / ‘weten’ wat 
gaande of gevraagd is, wat voor 
het overleven in welbevinden 
van anderen en mij voordelig is



RICHARD RORTY/MARTHA NUSSBAUM







• Rorty’s opus magnum 

• een van de belangrijkste 
filosofische publicaties van 
na de Tweede Wereldoorlog

• ‘het overlijdensbericht van 
de (analytische) filosofie’

• een deconstructie van de 
geest en van de taal als 
spiegel van de werkelijkheid

• presentatie van het pragma-
tisme als epistemologisch 
behaviorisme



PHILOSOPHY AND
THE MIRROR OF NATURE

• laten wij de geest niet langer opvatten als 
een spiegel van de werkelijkheid maar als 
een neurofysiologisch onderzoeksobject

• laten wij kennis niet langer opvatten als 
een aantal nauwkeurige spiegelingen van 
de werkelijkheid maar als een binnen een 
bepaalde gemeenschap gerechtvaardigd 
geheel van uitspraken

• laten wij filosofie niet langer opvatten als 
onderzoek naar de wetten van de spiege-
ling maar als ‘een stem in het gesprek van 
de mensheid’



PRAGMATISME ALS 
EPISTEMOLOGISCH BEHAVIORISME

• taal is niet de (nieuwe) ‘spiegel van de 
werkelijkheid’

• er is geen scheiding tussen taal en wereld; 
er is alleen ‘wereld’

• er is geen ‘gegevene’ waar wij onmiddellijk 
toegang toe hebben

• een uitspraak is geen weergave van wat 
gaande is

• er zijn alleen binnen een bepaalde ‘orde 
van spreken’ gerechtvaardigde uitspraken



• laten we de contingentie van 
taal, zelf en gemeenschap 
aanvaarden

• laten we ons ‘geweten’ opvat-
ten als het product van toeval 
en tijd, van morele opvoeding 
en socialisatieprocessen

• laten we denken beschouwen 
als dichten, het ‘zelf’ als een 
kunstwerk, en onze samen-
leving als ‘werk in uitvoering’

• laten we ons teweerstellen 
tegen de wreedheid in ons en 
om ons heen



IRONIE-GEVOELIGHEID-SOLIDARITEIT

ironie:

• besef van de contingentie van het eigen 
eindvocabulaire (de woorden waarmee we 
ons handelen, onze overtuigingen en onze 
manier van leven in laatste instantie 
rechtvaardigen)

• geen geprivilegieerde toegang tot de
‘werkelijkheid’

• door twijfel aan de bruikbaarheid van het 
eigen eindvocabulaire openheid voor ander 
eindvocabulaire



solidariteit:

• ironie betekent openheid of ‘gastvrijheid’ 
voor het/de andere

• ironie is de voorwaarde voor de mogelijk-
heid van solidariteit

gevoeligheid:

• gevoeligheid levert de beweegredenen voor 
het streven naar solidariteit

• gevoelige verhalen - verhalen die het gevoel 
aanspreken - zijn van belang 

• romans, films en televisieprogramma's zijn 
de belangrijkste middelen in een opvoeding 
tot gevoeligheid (en solidariteit)









• Waarom Aristoteles? Vanwege 
de nadruk die hij legt op de 
waarde van begeerten, emoties 
en gevoelens en van de rol van 
de tragedie bij de ‘vorming’ van 
mensen tot voortreffelijke 
burgers

• literaire teksten (de tragedie/de 
roman) zijn – beter dan filoso-
fische teksten – in staat het 
morele oordeelsvermogen te 
scherpen

• literaire teksten spreken – naast 
onze rationele vermogens – ook 
onze verbeelding, empathie en 
emoties aan



OPVOEDING TOT MENSELIJKHEID
drie vermogens zijn doorslaggevend voor de

opvoeding tot (mede)menselijkheid:

• het vermogen om jezelf en je eigen traditie 
aan een kritisch onderzoek te onderwerpen

• in staat te zijn om je niet op te vatten als een 
burger van een bepaalde lokale regio of 
groep maar als een wereldburger

• de narratieve verbeelding: het vermogen om 
jezelf in de schoenen van een persoon te 
verplaatsen die van je verschilt, om een 
intelligente lezer van het verhaal van die 
persoon te zijn, en de emoties, wensen en 
verlangens te begrijpen die iemand op die 
plek zou kunnen hebben



• in een fatsoenlijke, d.w.z. liberaal-
en sociaaldemocratische samen-
leving, die gerechtigheid en 
gelijke kansen voor iedereen 
nastreeft, bestaat behoefte aan 
het cultiveren van politieke 
emoties, i.e. het opwekken en 
handhaven van sterke betrokken-
heid bij het gemeenschappelijk 
goede en het bedwingen van 
afkeer en afgunst in ons en de 
samenleving als leidraad bij 
wetgeving

• hoe? – door onderricht, literatuur 
en kunst!



DE ‘CAPABILITIES APPROACH’



• het uitgangspunt:
‘What are Vasanti and Jayam-
ma able to do and to be?’

• ofwel:
hoe kan iedere vrouw en man, 
die deel uitmaakt van de 
wereldgemeenschap (kosmo-
polis), de kans krijgen om een 
(vol)waardig menselijk leven 
te leiden, om bepaalde moge-
lijkheden (capabilities), die 
wezenlijk zijn voor ieder mens, 
te verwerkelijken?



• capabilities :

- ‘basic ’: aangeboren vermogens van de 
persoon die latere ontwikkeling en 
training mogelijk maken

- ‘internal’ : kenmerken van een persoon 
(persoonlijkheidstrekken, intellectuele
en emotionele vermogens, toestanden 
van lichamelijke fitness en gezondheid, 
geïnternaliseerd leren, mogelijkheden 
tot gewaarwording en beweging) 

- ‘combined’ : kansen gecreëerd door 
een combinatie van persoonlijke 
mogelijkheden en de politieke, sociale 
en economische omgeving



• essentiële elementen van de ‘capabilities
approach ’ / ‘human development approach’:

- ieder persoon als doel op zich

- een focus op keuze of vrijheid

- pluralistisch over waarden

- bezorgd over de ingekapselde sociale 
onrechtvaardigheid en ongelijkheid

- nadruk op een taak voor regering en 
overheidsbeleid

• de notie van ‘drempel/grens’ (threshold):

waar moet een menswaardig leven aan 
voldoen? 
aan de ‘drempel / grens’ die de tien ‘central
capabilities’ vormen 



• ofwel:

gegeven (…) dat een regering de taak heeft 
het mensen mogelijk te maken een waardig 
en (minimaal) bloeiend leven te leiden, 
moet een beschaafde politieke orde alle 
burgers een bestaan zeker stellen dat op z’n 
minst voldoet aan de ‘drempel / grens’ van 
de tien ‘central capabilities’:



• leven

• lichamelijke gezondheid

• lichamelijke onschendbaarheid

• zintuiglijke waarneming, verbeeldings-
kracht en denken

• gevoelens

• praktische rede

• sociale banden / (a) met en voor 
anderen en (b) gelijkwaardigheid

• andere soorten

• spel

• vormgeving van eigen omgeving /     
(a) politiek en (b) materieel





• laten we - vanuit een 
besef van betrekkelijk-
heid - ons open stellen 
voor, en solidair tonen 
met anderen

• laten we ervoor zorgen 
dat een ieder in onze 
‘kosmopolis’ de kans 
krijgt zijn vermogens 
(‘capabilities’) te ont-
wikkelen


