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VRAGEN NA ANTONIO DAMASIO 
 
 
 
WAS IK MAAR EEN KAT 
 
Zojuist heb ik mijn bezoek uitgelaten: Spokie. Zij is de poes van de buren. Een wereld-
kat! Met haar prachtige roestbruine vacht en pientere ogen staat ze vaak voor het venster 
naast de voordeur te jengelen om opengedaan te worden. Weiger dat maar eens. Als ze 
binnen is, blijkt ze zeer nieuwsgierig: ze doorloopt praktisch alle vertrekken. En ze geeft 
kopjes. “Was ík maar een kat,” verzucht ik soms, “dan stel ik mij geen onmogelijke vra-
gen.” Tenminste, Spokie wekt niet de indruk met levensvragen bezig te zijn: zij is ge-
woon kat. Punt. Om het filosofisch te zeggen: zij valt samen met haar bestaan. Ik niet: ik 
hoor tot de soort mens.  
 
 
OF TOCH NIET? 
 
Ik ben een mens, dus borrelen in mij soms vragen op die niet te beantwoorden zijn, le-
vensvragen of filosofische vragen. De menselijke geest kan over zijn eigen schaduw heen 
springen. Dat is een wonderlijk fenomeen. Die geest geeft mij het gevoel dat ik mijn li-
chaam overstijg. Is dat een illusie? De geest is toch voor honderd procent hersenwerk? 
Natuurlijk, geest en bewustzijn vinden plaats in de hersenen, maar toch ..... 
 
Kort geleden heb ik ‘Het zelf wordt zich bewust’ van Antonio Damasio uitgelezen. 1 De 
auteur is hoogleraar neurowetenschap, neurologie en psychologie. Daarnaast is hij direc-
teur van het Brain and Creativity Institute van de Universiteit van Zuid-Californië. Het 
ontstaan en de werking van de menselijke geest is zijn onderzoeksgebied. Daarover gaat 
zijn boek. In eerder werk rekende hij al af met de opvatting dat het menselijk bewustzijn 
losstaat van het lichaam. Voor talloze exemplaren van de menselijke soort is dat bedrei-
gend, gehecht als ze zijn aan het idee van een onsterfelijke geest of ziel. Maar laat ik niet 
op de muziek vooruitlopen. 
 
Damasio weet de stelling dat het bewustzijn in wezen een biologisch proces in de herse-
nen is overtuigend te beargumenteren. Hij doet dat met veel respect en wetenschappelijke 
voorzichtigheid. Steeds is hij er zich van bewust, dat die stelling, hoewel hoogst waar-
schijnlijk, tóch een hypothese is. Hij blijft zich ook verwonderen en vragen stellen, zoals 
blijkt uit het volgende citaat: “We vinden bewustzijn vanzelfsprekend omdat het zo be-
schikbaar is, zo gemakkelijk te gebruiken, zo stijlvol in zijn dagelijks verschijnen, en toch 
staan we, wanneer we er – als wetenschappers of als gewone mensen – over nadenken, 
voor een raadsel. Waar is bewustzijn van gemaakt? Het is geest met een extra vermogen, 
als je het mij vraagt, aangezien we niet bewust kunnen zijn zonder een geest waarvan we 
ons bewust zijn. 

                                                
1 Damasio, A. (2010). Het zelf wordt zich bewust. Hersenen, bewustzijn, ik. Amsterdam: Uitgeverij Wereldbibliotheek bv.  Het boek is 
uit het Engels vertaald door Marjolijn Stoltenkamp. 
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Maar waar is geest van gemaakt? Komt geest uit de lucht vallen of komt hij uit het li-
chaam? Slimme mensen zeggen dat hij uit de hersenen komt, dat hij de hersenen is, maar 
dat is geen bevredigend antwoord. Hoe worden hersenen geest?” 2 
Aan deze laatste vraag is het boek gewijd. Zijn betoog is helder. Hij bouwt het stap voor 
stap op. De evolutie loopt er als rode draad doorheen. Motor van het hele proces is bij 
hem de levensregulering of de biologische waarde. In mijn eígen woorden zou het als 
volgt klinken: het leven als geheel en elk organisme afzonderlijk willen zichzelf in stand 
houden. Damasio schrijft, dat de drang om voort te bestaan al opgaat voor de eenvoudig-
ste cel in een organisme. Het geldt zeker ook voor hersencellen die in hun grondvorm niet 
afwijken van die eenvoudige cel.  
Een andere sleutelwoord voor het zichzelf instandhoudende organisme is homeostase of 
zelfregulering. Daaronder verstaat hij het bestaan van onderling op elkaar afgestemde 
processen die de voor het leven noodzakelijke toetstanden constant houden. Voor Dama-
sio is dat ook de drijvende kracht achter het ontstaan van hersenen, geest en bewust-
zijn/zelf.  
  
In de evolutie zouden op een gegeven ogenblik organismen zijn ontstaan die niet langer, 
zoals planten, gebonden waren aan een vaste plaats. Deze zich voortbewegende wezens 
hadden niet alleen tot taak hun interne levensprocessen te regelen, maar ook de interactie 
met hun steeds wisselende buitenwereld. Dat heeft het ontstaan van hersenen gestimu-
leerd. In het begin waren die uiterst eenvoudig. Maar in de loop van miljoenen jaren 
kwam daar geest bij. Daardoor werd het hersenproces van het opvangen van signalen en 
het aansturen van het organisme kenbaar. Hersenen leerden ‘kaarten’ van zintuiglijke in-
drukken, gevoelens en ervaringen te maken. Als ‘plaatjes’ werden die bewaard in een 
‘archief’, het geheugen, zodat het organisme in soortgelijke situaties adequaat kon hande-
len.  
Het organisme hoeft zich zijn geest niet bewust te zijn, zoals bij vele hogere diersoorten 
wordt aangetroffen. Het (zich) bewust worden is de stap die de evolutie  daarna gezet 
heeft bij het organisme dat we mens noemen: die kan met zijn hersenen nadenken over 
wat diezelfde hersenen voortbrengen.  
Ondanks de vele onderzoeksresultaten van de hersenwetenschappen blijft dit voor Dama-
sio een wonderlijk fenomeen. Hij bekijkt dit van alle kanten: hoe het bewustzijn waar-
neemt, hoe we het opbouwen, hoe emoties en gevoelens erbij betrokken zijn, hoe het zelf 
en het autobiografische zelf er zich tot verhouden, hoe essentieel het geheugen is en hoe 
dat is opgebouwd. 
 
Er is nog veel meer over het boek van Damasio te zeggen, bijvoorbeeld over de vele an-
dere fundamentele begrippen en processen die van belang zijn om geest, bewustzijn en 
zelf te begrijpen of over de prachtige metaforen die hij gebruikt om moeilijke zaken voor 
het voetlicht te brengen. Zo vergelijkt hij ergens de processen in de hersenen met een or-
kest: er is geen dirigent om het samenspel te beginnen, maar als de leden van het orkest 
eenmaal begonnen zijn met spelen, blijkt er een dirigent, het zelf, voor te staan. Het zal 
duidelijk zijn, dat in dit korte artikel nauwelijks recht gedaan kan worden aan dit rijke 
boek. Er is slechts ruimte voor enkele persoonlijke indrukken. 
 

                                                
2 A.w. p.17. 
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Ik houd er in ieder geval een goed gevoel aan over. Eindelijk eens een neurowetenschap-
per die de menselijke geest niet zo maar laat samenvallen met zijn biologisch substraat, 
de hersenen. Ik ben ervan overtuigd, dat Damasio de menselijke geest als een transcen-
dent fenomeen respecteert, dat wil zeggen als een fenomeen dat op een wonderlijke ma-
nier boven zichzelf uitstijgt.  
Dit mis ik in boeken die nu in het Nederlandse taalgebied als broodjes over de toonbank 
gaan, zoals ‘Wij zijn ons brein’ van Dick Swaab 3 en ‘De vrije wil bestaat niet’ van Victor 
Lamme. 4 Hun benadering van menselijke fenomenen als zelfbewustzijn, reflectie, vrije 
wil, ziel, zelf, ik en verbeeldingsvermogen is, om het voorzichtig uit te drukken, nogal 
plat. Alsof Plato, Aristoteles, Jezus, Augustinus, Luther en vele andere spiritueel inge-
stelde mensen verhaaltjes vertelden! Alsof er geen miljoenen hindoes zijn voor wie de 
rode draad door een mensenleven gevormd wordt door karma en reïncarnatie. En wie kan 
bewijzen, dat zo’n vorm van voortbestaan van het menselijke zelf slechts illusie is?  
Dick Swaab behandelt in zijn hoofdstuk 16 ‘Neurotheologie: hersenen en religie’ de grote 
godsdiensten in relatie tot de hersenen. Daarin overspeelt hij zijn hand. Hij reduceert het 
uiterst complexe verschijnsel van de bestaande religies tot een simpele werking van de 
hersenen. Ik zou willen zeggen: “Afblijven Dick! Het is je terrein niet. Wat je uitleg van 
de hersenen betreft, hoe ze opgebouwd zijn, hoe ze werken en wat er allemaal mis kan 
gaan, ben je een voortreffelijke leraar. Maar láát het daar bij.”  
 
Damasio laat de interpretatieruimte voor wat de menselijke geest aan cultuur heeft voort-
gebracht open. Hij verwondert zich erover en geeft je het gevoel, dat we het verschijnsel 
cultuur eigenlijk niet kunnen doorgronden. Hij speelt zelfs met de gedachte dat de rijke 
menselijke cultuur wel eens een positieve, verrassende invloed zou kunnen hebben op de 
verdere evolutie van de mens en zijn genoom ermee zou kunnen verrijken! “De mens die 
zichzelf als de baron van Münchhausen uit het moeras van de materialistische weten-
schap omhoogtrekt?” als ik even een ideaalbeeld mag schetsen. 
 
 
NA DAMASIO 
 
In hoofdstuk 10 ‘De samenvoeging’, vat Damasio de drie voorgaande hoofdstukken sa-
men. Hij schuift zijn betogen over hoe het menselijke bewustzijn zichzelf waarneemt, hoe 
een bewuste geest laagje voor laagje wordt opgebouwd én hoe het autobiografische zelf 
totstandkomt in elkaar. 
Zoals overal elders in zijn boek, blijft hij de verschijnselen geest, zelf en bewustzijn, con-
sequent als neurowetenschapper benaderen. Dat betekent: vanuit de materiële of biologi-
sche basis. Hij doet geen ‘grote uitspraken’ over religies, geloof, mensbeelden of filoso-
fie. Hij is zich zeer bewust van het hypothetische karakter van zijn eigen werk en trekt 
nergens te snelle conclusies. Daarom is één zinsnede, met name op pagina 300 en 301, 
mij uit het hart gegrepen. Ik citeer: “Discussie over de neurologie van het bewustzijn en 
het probleem van geest en hersenen hebben meestal te lijden onder twee flagrante onder-
schattingen. 

                                                
3 Swaab, D. (2010). Wij zijn ons brein.  Van baarmoeder tot alzheimer. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Contact. 
4 Lamme, V. (2010). De vrije wil bestaat niet. Over wie er echt de baas is in het brein. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker. 
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De eerste bestaat uit geen recht doen aan de weelde aan details en aan de organisatie van 
het eigenlijke lichaam, aan het feit dat het vol verborgen microhoekjes en microgaatjes 
zit, dat de microwerelden van vorm en functie aan de hersenen kunnen worden gesigna-
leerd en in kaart kunnen worden gebracht, en dat het resultaat voor een diversiteit aan 
doeleinden kan worden ingezet. ..... De andere onderschatting houdt verband met de her-
senen zelf. Het idee dat we een stevige greep hebben op wat de hersenen zijn en wat ze 
doen, is pure dwaasheid, die men rechtvaardigt door het feit dat we altijd meer weten dan 
vorig jaar, en veel, veel meer dan tien jaar geleden.”  
Inderdaad, door héél het boek heen heb ik zijn liefde voor die wonderlijke complexe en 
detailrijke verschijnselen als hersenen, geest en zelf kunnen proeven, maar ook zijn ge-
dempt enthousiasme  voor de resultaten van de neurowetenschappen: we weten nog héél 
veel niet! 
De vier regels die aan dit citaat voorafgaan zijn mij eveneens uit het hart gegrepen: “In-
zicht verwerven in de wijze waarop de hersenen een bewuste geest maken, blijft een on-
afgemaakte zaak. Het mysterie van het bewustzijn is nog altijd een mysterie, al is er een 
klein beetje licht op geworpen. Maar we hoeven onze nederlaag nog niet te erkennen.” 
 
Ik ga nog even door met citeren. Op pagina 306 lijkt hij een soort winst- en verliesreke-
ning op te maken van het evolutionaire product menselijke geest. Hij gaat eerst in op de 
voordelen – wat niet vreemd is: het is de rode draad door heel zijn boek – maar kan zich 
ook voorstellen, dat mensen nadelen zien: “Natuurlijk zeggen sommige mensen dat die 
onthulling (van het huidige stadium van het menselijk bewustzijn als toppunt van de evo-
lutie – red.) een tragisch verlies inhoudt, namelijk van niet minder dan onze onschuld, 
vanwege alles wat ze ons vertelt over de gebreken van de natuur en over het drama 
waarmee we worden geconfronteerd, vanwege allerlei verleidingen die ze menselijke 
ogen voorspiegelt en vanwege al het kwaad dat ze ontmaskert. Hoe het ook zij, we heb-
ben het niet voor het zeggen.” 
  
 
VRAGEN NA DAMASIO 
 
Precies dat laatste bijzinnetje “..... we hebben het niet voor het zeggen” intrigeert mij. 
Naar mijn idee neemt Damasio hier een filosofisch standpunt in. Het is alsof ik hem hoor 
zeggen: “Wat je ook van de evolutie vindt, leg je er maar bij neer. Het gebeurt gewoon. 
Het heeft geen zin om er moeilijke vragen over te stellen.” 
Als hij dat inderdaad bedoelt, dan heeft hij bij mij dovemansoren aangetroffen: ik kán me 
er niet bij neerleggen en ik wíl het ook niet. Als wíj het niet voor het zeggen hebben, wie 
of wat dan wel? Als ik, zoals velen, in een scheppende macht geloof, kan ik te allen tijde 
volhouden, dat er een bedoeling achter het ontstaan van het heelal en het evolutieproces 
zit, óók al ken ik die (nog) niet. Zelfs de weeffoutjes in het werk van Moeder Evolutie 
kan ik gladstrijken, want dat zijn slechts rimpelingen in de oceaan van het uiteindelijke 
doel. Het geloof in een onsterfelijke ziel of geest, nog steeds onder mensen wijd verbreid, 
helpt mij daar uitstekend bij. 
Maar stel nu, dat de bewuste geest, voor velen ook ziel, alléén maar werkt zolang het li-
chaam leeft, dan sterft mét het lichaam ook de geest of de ziel van de mens. Laat er geen 
misverstand over bestaan: deze hypothese heeft sterke papieren. Meer dan ooit zijn men-
sen, vooral in de westerse cultuur, ervan doordrongen, dat de mens een onverbrekelijke 
eenheid is van lichaam en geest. 
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Het denkbeeld dat bij de dood lichaam én geest sterven, is hiervan het logische gevolg. 
Deze gedachte vindt steeds meer ingang. Als ik met vrienden en kennissen over ‘leven ná 
de dood’ spreek – men voelt zich vaak wat ongemakkelijk bij dit onderwerp – tref ik het 
aan.  
Hoe is het mogelijk met dit geloof in de volledige dood te leven? Daar heb ik geen een-
voudig antwoord op. Ik zie slechts een paar bouwstenen die het begin van een antwoord 
zouden kunnen vormen. In de eerste plaats is dat de biologische waarde waar Damasio 
over spreekt: elk organisme wil leven, wil zichzelf in stand houden. Het zijn de genen die 
het organisme zo programmeren.  
Daarnaast biedt de cultuur, misschien wel de mooiste schepping van de menselijke geest, 
volop troost of vluchtplaatsen voor pijnlijke vragen. We vinden immers veel zingeving in 
betekenisvol werk, goede vrienden en vrijetijdsbestedingen, dit alles mogelijk gemaakt 
door onze ongeëvenaarde, in de geschiedenis nog nooit vertoonde rijkdom, althans in het 
westen. 
Maar de vragen blijven komen, tenminste als je ervoor openstaat en ze aandurft. Ik loop 
er niet voor weg. Er wordt in mijn omgeving wel eens verzucht: “Houd nu toch eens op 
met die vragen. Doe niet zo moeilijk.” “Pardon,” zeg ik dan, “heeft de evolutie niet een 
wezen voortgebracht dat onmogelijke vragen kan stellen. Daar zít ik nu juist mee: waar-
om heeft ze dat gedaan?”  
 
Dus eindig ik dit artikel met de vragen die mij op dit moment het meest bezighouden: als 
de evolutie geen doel heeft, is ze dan een blind proces? Als het een blind proces is, wat is 
de mens dan méér dan toeval? Als de mens radicaal eindig is, waarom heeft de evolutie 
dan een organisme voortgebracht dat oneindigheid en onsterfelijkheid kan denken en er 
naar haakt? Als men geloof in een onsterfelijke geest of ziel al een illusie zou willen 
noemen, waarom is die dan zo massaal aanwezig? Is het om de angst voor de eigen dood 
te bezweren? En als dat zo is, mag je dan misschien ook van foutjes in de evolutie spre-
ken? Of noemen de blinde-procesgelovigen dit een hoogmoedige vraag? Is er misschien 
een derde weg tussen ‘doel’ en ‘blind proces’? Mag ik ook stamelen dat er iets is dat dit 
proces ‘draagt’, maar dat we tegelijkertijd (nog) niet kunnen kennen? 
 
 
GEEN KAT 
 
Met Damasio deel ik de verwondering over de evolutie en de complexiteit van haar 
voortbrengselen. Met hem deel ik het gevoel voor het mysterie van de menselijke geest. 
En deel ik de wetenschappelijke voorzichtigheid: nog nooit hebben we zó scherp gewe-
ten, dat we heel veel níet weten. Dat is winst. Maar het roept ook vragen op, veel vragen 
soms. De vragen die ik al had, zijn erdoor verscherpt.  
Voor de mens die het al weet, gaat mijn deur niet open. De vragende mens laat ik binnen. 
Ik ben blij, dat ik geen kat ben. 


