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Descartes’ error
[1994]



“Dit is de vergissing van Descartes: de onover-
brugbare 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.”



Want:

•gevoelens hebben grote invloed op de rede

•hersensystemen, die verantwoordelijk zijn 
voor gevoelens, hangen samen met de 
systemen die we nodig hebben om te 
redeneren

•deze specifieke systemen zijn verweven 
met de systemen die het lichaam regu-
leren

•het blijkt dat er anatomische en functio-
nele verbindingen bestaan tussen de rede, 
gevoelens en het lichaam 



Westerse filosofie:
somafobie / ‘a-patheia!’



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 proto-zelf en is niet-
bewust, niet-talig, niet-reflexief van aard



•er is (pas) sprake van (niet-talig) kern-
bewustzijn en kernzelf, als het proto-zelf 
voelt dat het veranderd wordt door een 
object, dat het kernzelf beseft dat het 
hier-en-nu deze relatie heeft

•er is (pas) sprake van autobiografisch zelf
en uitgebreid bewustzijn, als ik in staat 
ben gebruik te maken van dispositionele 
herinneringen aan deze (‘hier-en-nu’) 
kernzelf-ervaringen



‘geweten’

taalvermogen

autobiografisch zelf

geheugen (werk/autobiografisch)

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

kernzelf

gevoelens

emoties

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

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:
- een emotionele reactie van het proto-

zelf en (dus)

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



•het valt Damasio op hoe zijn eigen 
opvattingen overeenstemmen met de 
stellingen in Spinoza’s Ethica over

- de eenheid van lichaam en geest

- het streven van elk wezen om in zijn 
bestaan te volharden en

- het verband tussen het streven tot 
zelfbehoud, de rol van affecten en 
gedrag dat ‘deugt’ 

•het valt mij op dat Damasio’s opvattingen 
over de rol die onze emoties/gevoelens 
spelen bij ons ‘doen en laten’ opvallende 
overeenkomsten vertonen met de opvat-
tingen van Aristoteles over de vermogens 
van het (menselijk) lichaam



The 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 afzon-
derlijke stappen opgebouwd, gebaseerd op 
het protozelf. De eerste stap is het voort-
brengen van primordiale gevoelens, de 
elementaire gevoelens van bestaan die 
spontaan uit het protozelf oprijzen. De 
volgende is het kernzelf. Het kernzelf gaat 
over handelen, specifiek gezegd over een 
relatie tussen het organisme en het object. 
Ten slotte volgt het autobiografisch zelf”

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



HET ZELF

autobiografisch zelf
(‘ik’)

bewust / niet-bewust opgeslagen 
dispositionele kernzelf-ervaringen

|

kernzelf
(‘het gaat om mij’)

gevoel

object -> emotie

|

primordiale gevoelens
(‘er zijn’)

|

protozelf





ANTONIO DAMASIO

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

•Damasio stelt – op basis van neurolo-
gische onderzoeksresultaten – vast dat 
bepaalde hersencapaciteit het mogelijk 
maakt dat wij in handelingssituaties 
voelen / ‘weten’ wat gaande of gevraagd 
is, wat voor het overleven in welbevinden 
van anderen en mij voordelig is





•Antonio Damasio:
wij zijn op basis van hersen- en 
zenuwstelselcapaciteit in staat te 
voelen wat er in een handelingssituatie 
gaande en gevraagd is

•Vittorio Gallese
in ons brein werken spiegelneuronen 
die de neurale basis zijn van een 
primair intersubjectief interpreterend 
systeem dat ons verbindt met anderen

•Frans de Waal
wij beschikken – net als mensapen -
van nature over inlevingsvermogen 
(empathie) en zijn dan ook in staat tot 
handelen vanuit medegevoel voor een 
ander







EMMANUEL LEVINAS

de Ander de ander(e)
gelaat gezicht

| |
plaats- behoefte-

vervanging bevrediging
ethiek ‘economie’

| |

‘mij’ ‘ik’
|

gevoeligheid
genieting





THICH NHAT HANH

• je kunt oefenen voor een 
leven vanuit gevoeligheid

• leegte’ (suññata) is de 
voorwaarde voor de moge-
lijkheid van gevoeligheid

• leegte’ betekent leeg van 
een afzonderlijk zelf

• ‘verwerkelijk de leegte’ en 
je zult vanuit ‘egoloze 
emoties’ in het leven staan



•wij zijn lichamen met een bepaalde 
hersen- en zenuwstelselcapaciteit 
en beschikken over een ‘voelend 
weten’ van wat er gaande en 
gevraagd is

•wij zijn gevoelig voor lijden en zijn 
dan ook in staat te luisteren naar 
het ‘gelaat van de Ander’ 

•wij kunnen deze gevoeligheid, 
deze manier van luisteren, oefenen

ofwel:

•de lichamen, die wij zijn, kunnen 
leren luisterend en vanuit gast-
vrijheid in het leven te staan




