
 Inleiding

Dit boek is een grondig herziene uitgave van Kopverkenningen, een eerder versche-
nen boek over hetzelfde onderwerp. Echter, door voortschrijdend inzicht zijn de 
structuur en delen van de inhoud heel anders dan Kopverkenningen. Dat was vooral 
een verkennende zoektocht naar de betekenis van emoties voor de omgang met 
anderen. Dit boek heeft hetzelfde uitgangspunt, maar heeft een logischer opbouw, 
waardoor het dieper en meer doordacht op de materie ingaat. We konden daardoor 
tot betere conclusies komen.

Deel I van dit boek bevat geheel nieuwe inzichten over hoe onze hersenen hun 
werk doen. Het gaat in op de signaalverwerking van het brein en toont aan hoe 
onderdelen met elkaar samenwerken en hoe zij het lichaam aansturen. Met de 
nadruk op het ontstaan van emoties, hun verband met het lichaam en waarom we 
überhaupt emoties hebben. Dit inzicht levert een mogelijk antwoord op de vraag 
wat voor functie het bewustzijn heeft en in welke verhouding het staat tot ons on-
bewuste. Inzicht hierin is beslist noodzakelijk om intermenselijke processen en het 
gedrag tussen dieren te begrijpen. Dat maakt dat het eerste deel een volkomen nieu-
we theorie beschrijft over hoe de hersenen informatiestromen met elkaar verbinden 
en hoe ze het brein aan het denken zetten en het lichaam tot handelen drijven. 

Een belangrijk begrip aan het eind van Deel I is de autonomie van het individu. 
Als een individu autonoom wil zijn, wil het de vrijheid hebben om zelf beslissin-
gen te kunnen nemen. Het wil een bepaalde ruimte hebben waarin het bepaalde 
beslissingen neemt. Het is dus een zelfbeslissingsruimte, een autonome ruimte. En 
een ruimte – dus ook de autonome ruimte – heeft grenzen, die belangrijk zijn. Die 
gerespecteerd of geschonden kunnen worden. Dit inzicht opent heel wat mogelijk-
heden op psychologische, sociologische, ethologische, economische en filosofische 
gebieden. 

Daar waar Deel I over het individu gaat, behandelt Deel II hoe mensen met 
elkaars autonome ruimte omgaan. Hetzelfde gaat op voor het gedrag van dieren. 
Het gaat over het functioneren van gemeenschappen en wat voor consequenties 
dit heeft voor elkaars gedrag. Daarvoor gaan we dieper in op de functie van de 
autonome ruimte in verschillende soorten samenlevingen. Het geeft inzicht in da-
gelijkse processen bij de omgang van mensen met elkaar. Met deze kennis zouden 
bijvoorbeeld de volgende vragen beantwoord kunnen worden: Waarom reageren 
we zoals we reageren? En in het bijzonder: Waarom zijn we boos als onze huisge-
noot zo slordig is? Waarom wekt bumperkleven irritatie op? Waarom zijn we nijdig 
als iemand tegen ons botst? Waarom kunnen en konden bestuurders de verleiding 
van corruptie niet weerstaan? Waarom wil een bepaald deel van de Oekraïne bij 
Europa en een ander deel bij Rusland horen? Waarom zal het nog heel, heel lang 
duren voordat de Arabische landen redelijk goed functionerende democratieën zijn? 
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Waarom stortten Bush jr. en zijn getrouwen zich in het waanzinnige avontuur dat 
Irak heet? Deze zaken dienen kort als voorbeeld. Maar met behulp van de beschre-
ven theorie kunnen we wel dit soort processen naar hun aard als ‘menselijk hande-
len’ doorgronden. En kunnen we antwoorden formuleren op de vragen waarom 
de dingen bijna onvermijdelijk gaan zoals ze gaan. 

Het uiteindelijke doel van dit boek is uit te stippelen hoe we tot een steeds recht-
vaardigere samenleving zouden kunnen komen. Die weg kunnen we vinden met 
de hier beschreven fundamentele kennis. Een rechtvaardige maatschappij vereist 
mensen met de juiste instelling, een bepaalde denkwijze en emotionele status. Die 
kun je echter alleen maar hebben als je deze als kind geleerd hebt. De opvoeding is 
daarvoor een van de belangrijkste middelen om tot een rechtvaardige maatschappij 
te komen. 

Hoe we dat kunnen bereiken en welke voetangels en klemmen we tegenkomen, 
behandelt Deel III. Dit beschrijft de diepere processen van de diverse bestaande 
opvoedmethoden en ook wat nodig is om die aan te passen om een rechtvaardiger 
maatschappij te creëren.

Tot slot: dit boek is zeker niet het zoveelste ‘breinboek’. Het is meer een boek dat 
de grote verbanden laat zien tussen de hersenwetenschap en menswetenschappen. 
Deze theorieën kunnen de hersenwetenschap helpen om de onderlinge relaties 
tussen de verschillende hersengebieden te begrijpen alsmede de relaties tussen deze 
gebieden en de rest van het lichaam. Zij voorzien ook psychologische, psychia-
trische, sociologische, antropologische, pedagogische, ethologische en economi-
sche processen van een gezamenlijke theoretische grondslag. Dit geeft aan deze 
wetenschappen de mogelijkheid om met elkaar te communiceren over psychische, 
relationele en maatschappelijke aangelegenheden. 

Omdat dit het vlak is waarop de filosofie zich door de eeuwen heen heeft be-
wogen, is het als een filosofisch werk te beschouwen. We zijn zelfs van mening dat 
het boek een neurofilosofisch systeem beschrijft. En wel omdat het boek gebaseerd 
is op een theorie die in grote lijnen de werking van het brein beschrijft en het niet 
alleen de basismechanismen uiteenzet voor alle menswetenschappen, maar ook 
een oplossing geeft voor de grote vragen van de filosofie.

Het boek is uiteindelijk dus een filosofische creatie geworden. Er is echter een 
groot verschil met een zuiver filosofisch werk. Filosofen gaan er prat op dat filoso-
fie geen wetenschap is die de ervaren werkelijkheid onderzoekt door theorieën te 
bedenken en die te toetsen aan de werkelijkheid. Nee, zij gaan primair uit van het 
denken zelf, vaak met als basis een gedachte- experiment. Zij onderzoeken niet of 
die theorieën stroken met de werkelijkheid. Dit boek beschrijft echter een filosofi-
sche theorie die in principe wel volledig toetsbaar is aan de werkelijkheid. Dat wil 
zeggen dat alles wat hier geschreven is, ontvankelijk is voor verificatie en falsifica-
tie. Dit is voor zover ons bekend uniek voor een filosofisch boek. 

De hoofdmoot van het boek berust op denken over en onderzoek van eigen 
ervaringen. Het berust op wat ik in mijn leven als medicus geleerd heb over mijzelf 
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en over anderen. Als huisarts in een klein dorp hadden wij niet alleen te maken 
met medische, maar ook met relationele, psychische en ethische problemen, en de 
gevolgen van financiële problemen. Al die problemen waren terug te voeren op 
krachten achter het gedrag van de individuen. Steeds bleek de beantwoording van 
één vraag cruciaal: Wat is het belangrijkste voor een organisme? Het antwoord 
kwam steeds neer op de voortplanting en de voorwaarden daarvoor: veiligheid en 
voeding. Dit zijn de uitgangspunten geweest voor dit boek.

Het is geen makkelijk boek geworden, maar als je er de tijd voor neemt, zullen 
er vele vergezichten geopend worden. En als we aannemen dat het verstand, het 
denken, de gevoelens en het willen samen de geest van de mens zijn, is een van 
die vergezichten dat dit boek een antwoord geeft op het aloude probleem wat deze 
geest dan wel is en hoe die samenwerkt met het lichaam als een organisch geheel.

Als laatste nog wat handvaten voor het gebruik van het boek. Vetgedrukte woor-
den zijn opgenomen in de begrippenlijst achteraan in het boek. Cursief gedrukte 
woorden zijn bedoeld om het belang ervan weer te geven. Cursief gedrukte delen 
geven een toelichting van het voorgaande, soms door middel van voorbeelden. Alle 
figuren in het boek zijn gemaakt door de auteur en zijn niet zonder toestemming 
van de auteur te gebruiken.
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